
 

 

 

 

 ةٍ الغيييكـي الكاًسفى 
 ةٍ يى عمى كجو الدعكة كالداعً  
 لدعكة اإلسبلميةالتي تكاجو ا عاصرةمالتحديات في ال ًعمميةه  كرقةه 

 يامكاجيتً  ككيفيةي 

 يمييا:

 )شموٌع دعوية(

 

 إعداد

 أحمد محمد حممي عبده

 إماـ كخطيب بكزارة األكقاؼ المصرية

 ة األزىردكتكراه في الدعكة كالثقافة اإلسبلمية بجامع

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 :أصؿ ىذا العمؿ

ـى   قضايا الدكلة لييئةً  بحثه قيدّْ

 ؛ ككاف عنكانو: رحمو ا تعالى في مسابقة كقؼ الميستشار محمد شكقي الفنجرم 

 )التحديات المعاصرة التي تواجو الدعوة اإلسالمية وكيفية مواجيتيا(

َـّ تمَّ  قبؿ  باألصؿ ياإلحاقى  ت كتقريرات كزيادات رأيتي أخرل مع إضافا ٍت صياغتيو مرةن ث
 فأسأؿ ا تعالى القبكؿ. إتمامان لمفائدة؛ نشره 
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 المقدمة

الحمد  ككفى، كصبلةه كسبلـه عمى عباده الذيف اصطفى؛ ال سيَّما عبده كرسكلو 
 كخميمو محمّْدو بًف عبد ا، صمى ا عميو كعمى آلو صحبو المستكمميف الشرفا.

 ا بعد:أمّ 

ْۡ ﴿جؿَّ شأنو:  فمف أشرؼ األعماؿ قاطبة؛ الدعكة إلى ا تعالى، فمقد قاؿ َِ َو
ُّۡصَِِّيَ  ۡ َْ ٱل ا َوهَاَل إَِِِّٓن ِِ ِدا ٌَ َصََٰ ِ وََؾِّ ْ دَََعٓ إََِل ٱَّللَّ َّّ ٗلا ّمِ ۡ٘ ُْ هَ ۡخَص

َ
{؛ 33}فصمت:  ﴾أ

ـي األدالء عمى ا تعالى، الميبيّْنيف لمناس أمرىه  فميس قكؿه أحسفى مف قكؿ ىؤالء، فيي
و. بؿ كما حازت األمَّةي اإلسبلميةي شرفىيا كال خٍيًريَّتىيا كال تبكَّأٍت  كنييىو، كحدكدىه كفرائضى
مكانتىيا السامقةى بيف األمـ؛ إال بجزئية مف جزئيات العمؿ الدعكم؛ أال كىي األمري 

ُۡ ﴿اؿ جؿَّ في عبله: د قبالمعركؼ كالنييي عف المنكر؛ فق َّٔاِس  ُئخُ ۡخرَِجۡج لَِ
ُ
ٍث أ َِّ

ُ
 َخۡۡيَ أ

ۡؿُروِف  َّ ۡ ُمُروَن ةِٱل
ۡ
ِه  حَأ رِ َوحُۡؤَُِِٔ٘ن ةِٱَّللَّ

ًَ ٔ ُّ ۡ ِْ ٱل َن َؾ ۡ٘ َٗ ۡٔ نيا ك بؿ  {.110}آؿ عمراف:  ﴾َوتَ ا 
ٌۡ ﴿؛ كفي ذلؾ يقكؿ ا تعالى: النبي صمى ا عميو كسمـ كأتباعو سبيؿي  َهَِٰذهِۦ َشبِيِِلٓ هُ

ِه  ْ إََِل ٱَّللَّ ٘ٓا ۡدُؾ
َ
ِنِيَ أ ِۡ ُّ

ۡ َْ ٱل َٓاَ ِِ
َ
َِآ خ ِ َو َْ ٱَّللَّ تََؿِِنَ وَُشۡتَنَٰ ِْ ٱتَّ َِ َ َو َٓا

َ
َٰ ةَِرَۡيأٍ خ َ ََ }يكسؼ:  ﴾ 

107}  

فأمره ىذا شأنيو .. البد مف السعي في النيكض بو، كىذا مما افترضو ا تعالى 
تىيا لمعالميف. فالكاجب عمينا عمينا؛ فأمَّةي االستجابًة كالببلًغ مأمكرةه بأف تبمغ دينىيا كرسال

غايات  ؿ إلىإذا؛ ىك: تذليؿ كؿّْ الصعاب التي مف شأنيا أف تقؼى عائقا دكف الكصك 
في  بيذا العمؿ نجاتينافي سبيؿ ذلؾ كؿُّ غاؿو كرخيص؛ إٍذ  ىذا العمؿ الدعكم. فييبذؿي 

 .في اآلخرة بيف يدم ربنا سبحانو كتعالىك  الدنيا

تعالى لديًنو كنصرًتو لنبيّْو صمى ا عميو كسمـ كدعكًتو؛ كًمف تأييد ا سبحانو ك 
أف قذؼ في قمكب أناس مف المسمميف حبَّ البذؿ كالتضحية كالفداء نيصرةن ليذا الديف؛ 
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يـ عمى ذلؾ في حياتيـ كبعد مماتيـ، فأسأؿ ا تعالى أف يينزؿ ىـ كأمكالى فأكقفكا أعمارى 
حسانو.عمى قبكرىـ شآبيبى الرحمة كالمغفرة، ك   أف ال يقطع عنيـ فضمو كا 

ثـ إنو بمجرد أف أعمنت كزارة األكقاؼ المصرية في إطار تعاكنيا مع ىيئة قضايا 
ة كقؼ المستشار  الدكلة؛ عف جائزة خدمة الدعكة كالفقو اإلسبلمي، بمكجب حيجَّ

: أوليما؛ في أحد مكضكعيف: )(1)الدكتكر/ محمد شكقي الفنجرم ػػػ رحمو ا ػػػػ
 : حقكؽثانييما يَّات المعاصرة التي تكاجو الدعكة اإلسبلمية.. ككيفية مكاجيتيا.التحدّْ 
اإلسبلمية(. فاستعنت با تعالى عمى الكتابة في  الشريعة في تحقيقيا كسبؿ الطفؿ

لًيما؛ كذلؾ العتبارات شتى؛ منيا:  أكَّ

 .إيمانان مني بأف قضايا الدعكة ىي األصؿ؛ كما سكاىا فرعه عنيا 

 ىذا مف صميـ تخصصي في دراستي الجامعية؛ مرحمة الميسانس كما  كألف
 تبلىا.

  كألنني مف أبناء العمؿ الدعكم بكزارة األكقاؼ المصرية؛ فكاف ما كتبتو ىذا
 العمؿ.ىذا كاقعان مممكسان ًلي كلمف شارككني 

التمييد؛ قسـه ذكرت فيو التحديَّات المقدمة ك كقد جعمت البحث في قسميف بعد 
رة لمعمؿ الدعكم، كجعمتو في ثبلثة مباحث. كالقسـ الثاني جعمتو لممكاجية المعاص

ثـ كانت شمكع ىي ككيفيتيا؛ ككاف ىك اآلخر في ثبلثة مباحث. ثـ كانت الخاتمة؛ 
فأسأؿ ا بمثابة مصابيح يستضيء بيا الداعية في طريقو الذم امتؤل بتحديَّات كيذه 

 يرم ىذه الكممات.لي كلمف كاف سببا في تسط أجرىاتعالى 

                                                                 

لممستشار رحمو ا ك  (االقتصاد اإلسبلميا تعالى بػ: )ككيؿ مجمس الدكلة المصرم سابقا، كأستاذ ؿ رحمو مً عى  ( 1)
تعالى أبحاث عممية يبدك أف غالبيا يدكر في فمؾ االقتصاد اإلسبلمي؛ فمنيا: )مفيـك كمنيج االقتصاد اإلسبلمي ػػػ 

ػػػ(، )ذاتية السياسية االقتصادية اإلسبلمية كأىمية كىك ضمف سمسمة دعكة الحؽ الصادرة عف رابطة العالـ اإلسبلمي 
  االقتصاد اإلسبلمي( )الكجيز في االقتصاد اإلسبلمي(.
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تحديد لمدكاء الذم ارتأيتيو و كمخبئو؛ ثـ منً كٍ مى ثـ أقكؿ: ىذا تكصيؼ لمداء، كبيافه لً 
ظيارىما فذلؾ فضؿ ا يؤتيو مف يشاء  فّْقت في تحديدىما كتكصيفيما كا  فإف كنتي قد كي
ف كانت األخرل فأسأؿ ا العفك كالمغفرة كأف ييقيّْض لعممي ىذا مف ييظير عكارى  ه كا 

كخممىو كأف ال يحرمني مف دعكة بظير الغيب مستجابة مف أخو استفاد منو أك أفاد كلك 
 بالًداللة عميو. 

ـ  إلى البحث؛ سائبل ا تعالى التكفيؽ كالسداد كالرشاد، إنو خير مف اعتمد عميو ث
 .(1)العباد

                                                                 

حبُّ أف أذكر في ىذه المقدمة أف بحثيى ىذا لـ ينؿ جائزة مف ىذا الجكائز المرصدة ليذا الكقؼ الًعممي؛ كلعؿَّ فيما أ ( 1)
ثـ إنو وِلثقتي ليذه الجائزة الكفاية اإلصابة ألىداؼ المكضكع كمتطمباتو. كتبو إخكاني الزمبلء ممف تقدمكا بأبحاثيـ 

تقدمتي  واعتقادي بما كتبُتو ومف قبيؿ السعي الِعممي وسدِّ الخمؿ الذي قد يتعرض لو الباحث العممي في أبحاثو
لبحثي نصيب في الفكز  بطمبو إلى لجنة الكقؼ الميشار إليو آنفا لمعرفة أكجو القصكر كالخمؿ الذم ألجميا لـ يكف

 فجاءني الردُّ مف خبلؿ البريد ميسجبلن بعمـ الكصكؿ؛ ككاف كالتالي: 
 اـ كخطيب كمدرس"، تحية طيبة كبعد:/ أحمد محمد حممي عبده "إمالسيد األستاذ»

جرم فإنو باإلشارة إلى الشككل المقدمة منكـ بعدـ فكز البحث المقدـ لجائزة المستشار الدكتكر محمد شكقي الفن
لصالح خدمة الدعكة كالفقو اإلسبلمي بأية جائزة. ييرجى التفضؿ باإلحاطة بأف البحث المقدـ منكـ قد أحيؿ إلى 
أستاذيف جامعييف متخصصيف في ىذا المجاؿ كقدما تقريرا بتقييمو مع حصكلو عمى درجة مف مائة. كالمجنة العميا 

حسب ما حصؿ عميو البحث مف درجة كتيعًمف أسماء الفائزيف  لمجائزة تقـك بترتيب نتيجة التقييـ ترتيبان تنازليان 
 الحاصميف عمى أعبل ػػػ بنصيـ كلعميا: أعمى ػػػ الدرجات في حدكد العدد المتاح لمجائزة. 

، كنأمؿ أف يككف لكـ نصيب في الفكز بإحدل ولكف لـ يصؿ إلى العدد المحدد لمجائزة والبحث المقدـ منكـ جيد
 ـ. 2118/ 11/ 12المقبمة إف شاء ا مع خالص التحية كالتقدير.   تحريران:  الجكائز في األعكاـ

 .«مقرر المجنة العميا لمجائزة المستشار: سعيد عبد الكىاب الزىكم نائب رئيس الييئة
ه كأغبللو، كأف يخرج منيا دع كةن كقد مرٍت األياـ عمى ىذا البحث كىك حبيس مكتبتي كأبحاثي؛ فأحببت أف أفيؾَّ قيكدى

إلى ا تعالى فأعددتو لذلؾ ككانت إضافات كتنقيحات اقتضتيا األحكاؿ كطبيعة الحياة الًعممية كالدعكية قمت 
 بإضافتيا 

سف القدـك عميو  فأسأؿ ا تعالى أف يكتب ليذا البحث القبكؿ في الدنيا كاآلخرة كأف يجعمو خالصان لكجو كزادان لحي
 صد.آميف ... كا تعالى مف كراء الق
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 التمييد

  كفيو مطمباف:

 .التعريؼ بمفردات البحثالمطمب األوؿ: 

كات الميمَّة في ىذا البحث؛ التعريؼ بمفرداتو، كذلؾ بيدؼ الكصكؿ مف الخط
 إلى ماىيَّتو كحقيقتو، فأقكؿ كبا تعالى التكفيؽ:

 :تعريؼ التحّديات المعاصرة 
التحديات المعاصرة: مصطمحه ذك شقيف، كلمعرفة معناه كالكقكؼ عمى حقيقتو؛ 

ع ىذيف الشقيف في آفو كاحد البد مف التعريؼ بشقيو أكالن، ثـ استخبلص تعريؼ يجم
 ثانيان. كتعريفيما كالتالي:

  أواًل: التحديات.

)حدَّ( »معجـ مقاييس المغة:  فيفي أصميا المغكم إلى الحدّْ؛ فتعكد الكممة 
الحاء كالداؿ أصبلف: األكؿ "المنع"، كالثاني "طرؼ الشيء". فالحدُّ الحاجز بيف 

 (1)«. كالمحادة: المخالفة، فكأنو الممانعةي الشيئيف. كفبلف محدكده؛ إذا كاف ممنكعا .
، كقيؿ في قكؿ (2)«: الصرؼ عف الشيء مف الخير أك الشرالحدُّ : »العرب لسافكفي 

َ َورَُشََ٘لُۥ﴿»ا تعالى:  َْ ُُيَآدُّوَن ٱَّللَّ ِي أم: يمانعكف؛ فذلؾ إما اعتبارا بالممانعة  ﴾إِنَّ ٱَّلَّ
ما باستعماؿ الحديد .. أك  قكلو دَّ أف ييعطي اإلنساف صاحبو ح»دة: ، كالمحا(3)«كا 

: ىك أف يككف اإلنساف في حدٍّ كصاحبو في حدٍّ  سبلحو كسائر أفعالو. كقاؿ قـك

                                                                 

 .ـ1979دار الفكر.  :ط (4 ،3) :ص 2، تحقيؽ د/ عبد السبلـ ىاركف. جبف فارسالمعجـ مقاييس المغة (  1)

 ط دار المعارؼ بدكف تاريخ. (801: )لساف العرب البف منظكر، مادة )حدد( ص(  2)
 :و كائؿ عبد الرحمف، صالحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني، راجع :المفردات في غريب القرآف، تأليؼ(  3)

 ط التكفيقية. مصر. (،117)
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ييعطكف الحدَّ مف األقكاؿ كاألفعاؿ، كقاؿ بعض »كف: كقيؿ في معنى ييحادُّ  (1)«مخالؼ
فمف ىذه . (2)«أىؿ المعاني: معناه يككنكف في حدٍّ غير الذم شرعو ا تعالى

 النصكص المغكية يتبيف أف التحديات ليا صكر مختمفة؛ تختمؼ باختبلؼ آالتيا:

 ػػػػ فتارة تككف باألقكاؿ.

 ػػػػ كتارة تككف بالسبلح. 

 في ناحية ككجية غيًر التي أراد ا تعالى.تككف ػػػػػػ كأخرل ػػػػ كىي عامة ػػػ 

ا أف تككف تحٌديا كىذه الصكر إم ؛ بؿ صكر،فمـ تقتصر عمى صكرة كاحدة
عدـ كجكدىا. كلذلؾ كاف مف أبرز التعريفات التي كقفت عمييا ليذا تحديان ببكجكدىا أك 

 المصطمح؛ ىك:

ـي كجكًده؛ تيديدا أك إضعافان أك » أنيا: ىي ذلؾ الكضع الذم ييمثّْؿ كجكديه أك عد
الثبات كالقكة  تشكييان جزئيان أك كميان دائما كاف أك مؤقَّتان، لكجكد كضع آخر ييراد لو

 . (3)«كالتمكيفكاالستمرار 

 ألفاٌظ ذات صمة بالتحديَّات:

كنظران ألف مصطمح التحديّْات ليس ىك المصطمح الكحيد في بحث ىذا  
المكضكع؛  فقد تنكعت عبارات العمماء كالباحثيف في تناكليـ ليذه القضية؛ فمف ىذه 

 العبارات التي تؤدم نفس المضمكف كالمعنى:

  
                                                                 

عبد  :المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، لمقاضي أبي محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية األندلسي، تحقيؽ(  1)
 ، دار الكتب العممية بيركت.(275: )، ص5السبلـ عبد الشافي، ج

 (.281) :مرج سابؽ. ص(   2)
ػػ الجزائر(، ػػػالمعاصرة في طريؽ الدعكة اإلسبلمية؛ د/ إبراىيـ نكيرم )جامعة الشيخ العربي التبسة أىـ التحدّْيات   (3)

 . مجمة الجامعة األسمرية. ليبيا. (236) :ص
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 .(1)معكقات كعكائؽ ػػػػ 1

عاقو رجؿه عكؽه ال خير عنده، .. »أصؿ الكممة مف مأخكذ مف )عكؽ(، ييقاؿ: 
عف الشيء يعكقو عكقا: صرفو كحبسو، كمنو التعكيؽ كاالعتياؽ، كذلؾ إذا أراد أمرا 

ُُ هَۡد َحۡؿََ  ﴿.. كالتَّعكُّؽ: التثبُّط، كالتَّعًكيؽ: التَّثًبيط، كفي التنزيؿ:  صارؼفصرفو عنو 
ُۡ ٱ ِرَِي ُِِٔس ّ٘ َؿ ُّ ۡ ُ ٱل أنصار النبي صمى  كالمعكقكف: قـك مف المنافقيف كانكا ييثبّْطكف ﴾َّللَّ

 .(2)«..ا عميو كسمـ

 .(3)عقباتػػػػ  2

العيف كالقاؼ كالباء أصبلف : »أصؿ الكممة مأخكذ مف )عقب( قاؿ ابف فارس
تيانو بعد غيره. كا ألصؿ اآلخر يدؿُّ عمى صحيحاف: أحدىما يدؿ عمى تأخير شيء كا 

نا في ىذا المبحث ىي مف مدلكالت األصؿ الثاني؛ إذ . ككممتي (4)«ارتفاع كًشدة كصعكبة
 أف ىذه العقبات تمثؿ ارتفاعا كشدة كصعكبة أماـ الدعكة اإلسبلمية كدعاتيا.

 ثانيا: المعاصرة.

يينسب إلى  ؛العصر: الزمف»ك، (5)«الدىر.. اليـك»مأخكذة مف العصر؛ كىك: 
مؾ أك دكلة أك إلى تطكرات طبيعية أك اجتماعية؛ ييقاؿ عصر الدكلة العباسية كعصر مى 

                                                                 

مف الباحثيف ليذه القضية، منيـ: د/ عبد ا الجبارم، في بحثو المقدَّـ إلى رابطة  كثيره  كقد استخدـ ىذا المصطمحى (  1)
مات، العكائؽ، البدائؿ(، ؛اإلسبلمي كىك بعنكاف: )الثقافة اإلسبلمية العالـ محمد أحمد الراشد في كتابو  ككذلؾ: المقكّْ

الرسالة بيركت  :ػػ طػػعف الجانب الشخصي لمداعية كما ينتابو مف عكائؽ في دعكتو  غالبان  ػػ كلكنو تكمـ فيوػػ (العكائؽ)
 .ـ(1978ىػ 1398)

 .(3173) :منظكر، مادة: )عكؽ( ص لساف العرب البف   (2)
                في كتابو: )عقبات في طريؽ الدعاة كطرؽ  ،عبد ا ناصح عمكاف :كقد استخدـ ىذا المصطمح الدكتكر(  3)

 معالجتيا في ضكء اإلسبلـ(، ط: دار السبلـ.
 (. 77، ص: )4(   معجـ مقاييس المغة البف فارس، مادة )عقب(، ج 4)

 (.2968) :العرب؛ مادة عصر. صلساف (   5)
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، (1)..«كعصر الذرة ،كعصر البخار كالكيرباء ،ىاركف الرشيد، كالعصر الحجرم
 .(2)«عاصر فبلنا: عاش معو في عصر كاحد»كييقاؿ: 

تدؿ عمى فمف خبلؿ ىذه الكممات المغكية عف أصؿ الكممة كاشتقاقاتيا؛ فإنيا 
 الزمف كما يكاكبو مف أحداث تنسب إليو.

 : كعميو .. فالتحديات المعاصرة كمصطمح في ىذا البحث ييقصد بو حينئذ

ـي كجكده في عصرنا الحاضر جية غير » ىك الكضع الذم ييمثؿي كجكديه أك عد
 .«الجية التي أرادىا ا تعالى

 .الدعوة اإلسالمية 
ككسابقو .. البد مف تعريؼو بًشقيو  ث،حىك مف المصطمحات الرئيسة في الب

 أكالن، ثـ تعريفو كمصطمح لو ما ييميزه عف غيره مف العمـك ثانيان؛ فأقكؿ:

دعكت فبلنان، أم »مغة: فمأخكذة مف الدعاء، يقاؿ: في ال الدعوةا تعريؼ أمَّ 
يقاؿ: ، ك (3)«رة الكاحدةالمى  :ًصٍحتي بو كاستدعيتو، كدعكت ا لو كعميو دعاء. كالدعكةي 

دل دىعا الرجؿ دعكان كدعاءن: ناداه، كاالسـ الدعكة .. كالدعاةي: قـك يدعكف إلى بيعة ىي »
ـ داع. كرجؿ داعية إذا كاف يدعكا الناس إلى بدعة أك ديف، أيدخمت  أك ضبللة، كاحدى

دعكت ا أدعكه دعاء، ابتيمت إليو بالسؤاؿ كرغبت »، كيقاؿ: (4)«الياء فيو لممبالغة،..
الناس إلى  نده مف الخير، كدعكت زيدان ناديتو كطمبت إقبالو، كدعا المؤذفي فيما ع

ػػػػػ داعي الخمؽ إلى   الصبلة فيك داعي ا، كالجمع دعاة كداعكف..، كالنبي ػػػػػ

                                                                 

  مكتبة الشركؽ الدكلية ط: ،(604) :( صرالمعجـ الكسيط، إصدار مجمع المغة العربية، مصر، مادة )عص(  1) 
التربية  طبعة خاصة بكزارة (،420) :المعجـ الكجيز، إصدار مجمع المغة العربية؛ بالقاىرة، مادة: )عصر( ص( 2)

 ـ.1994ىػ 1415سنة  ،كالتعميـ
 الصحاح تاج المغة كصحاح العربية،)مادة: دعا(.   (3)

 لساف العرب مادة )عرض(.  (4)
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. فالدعكة تحمؿ ىذه المعاني: الصياح، كاالستدعاء، االبتياؿ، طمب (1)«التكحيد
 اإلقباؿ،.. إلخ.

لى اإلسبلـ، ذلؾ الديف الحنيؼ الذم رضيو ا تعالى دينان، نسبة إ اإلسالمية:
َْ  إِنَّ كبعث بو جميع أنبيائو، قاؿ ا تعالى: ﴿ ه  ٱّلِي ُُ َٰ ۡشَؾ ِ ٱۡۡلِ ﴾ }آؿ عمراف:  ؾَِٔد ٱَّللَّ

ٔا {، كقاؿ تعالى: ﴿19 ُِ دِي َٰ ۡشَؾ ـِ َدۡۡيَ ٱۡۡلِ ْ يَبۡخَ َِ ِ ا لَََْ َو َ٘ ِِف ٱٓأۡلِخرَة ُٖ ُٕ َو ۡٔ ِِ ٌَ َْ  ُحۡوتَ ِِ
 َْ َخَِِٰسِي ٍۡ  {.85﴾ }آؿ عمراف: ٱ

ىي »كبعد تعريؼ شقي الدعكة اإلسبلمية باختصار؛ فإف تعريفيا االصطبلحي: 
تبميغ اإلسبلـ لمناس كتعريفو إياىـ، »كقيؿ: «. دعكة الناس إلى اإلسبلـ بالقكؿ كالعمؿ

نزؿ تعاليمو الديف الذم ارتضاه ا لعباده كأ». كقيؿ ىي: (2)«كتطبيقو في كاقع الحياة
. كيبلحظ أف (3)«ػػػػ كحفظيا في القرآف الكريـ كبينيا في السنة  كحيان عمى رسكلو ػػػػػ

 بمعنى الديف.  ىذه التعريفات الثبلثة تجعؿ الدعكةى 

كمف العمماء مف عرفيا تعريفان آخر كجعميا تدكر حكؿ النشر كالتبميغ؛ فقالكا في 
ة المحاكالت الفنية كالمتعددة الرامية إلى تبميغ ىي العمـ الذم بو تيعرؼ كاف»تعريفيا: 

 . (4)«الناس اإلسبلـ بما حكل مف عقيدة كشريعة كأخبلؽ

 فنسبتيا إلى اإلسبلـ؛ نسبة تمييز كتخصيص ليا عف غيرىا مف الدعكات.

 

 
                                                                 

 ـ.1987( )مادة: دعا( ط: مكتبة لبناف سنة 74المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لمفيكمي. ص: )  (1)
(، دار 1945 بف حميد كآخركف، ص: )عبد ا :ػػػػػ إعداد مكسكعة نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ ػػػػػ   (2)

 الكسيمة لمنشر كالتكزيع.
جامعة  (،16ػػػػػػ  12يينظر في ىذه التعريفات كغيرىا: معالـ الدعكة اإلسبلمية، أ. د/ محمد عبد العزيز يحيى. ص: )  (3)

 ـ(.1995ىػ/ 1416األزىر بالمنكفية. تاريخ: )

 .(16ػػػػ  12المرجع السابؽ. ص: )  (4)
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 .المواجية 

مف المفردات التي كردت في البحث؛ ككانت في ًجيىتٍيو؛ السمبية ػػػ إذ أف 
و الدعكة اإلسبلمية ػػػ، كاإليجابية ػػػ إًذ المطمكب ًمنَّا مكاجية تمؾ التحديات تكاج

التحديات ػػػػ. فيي مفردةه في ىذا المبحث ليا ًدالالتييا، لذلؾ كاف مف الضركرم الكقكؼي 
 عمى معناىا.

صؿ كاحد يدؿ عمى أالكاك كالجيـ كالياء: : »فأصؿ الكممة كما يقكؿ ابف فارس
المكاجية: المقابمة، »، كفي لساف العرب: (1)«مستقًبؿه لكؿّْ شيء، كالكجو مقابمةو لشيء

 .(2)«.. كالتكجو: اإلقباؿ كاالنيزاـ أك كجوو  كالمكاجية: استقبالؾ الرجؿ بكبلـو 

 بحثه  كبعد ىذه التعريفات المتعمقة بمفردات البحث؛ يظير كبكؿ كضكح أنو
كصدّْىا عف  اإلسبلمية التي تقؼ في كجو الدعكة أك الحكاجز يتناكؿ تمؾ األكضاع

ككيفية مكاجيتيا أك الحدّْ منيا ػػػػ عمى أقؿ التقديرات ػػػػ  الكصكؿ إلى أىدافيا المنشكدة،
 في ضكء مقتضيات كمتطمبات ىذا العصر الذم نعيشو.

 .المطمب الثاني: أىمية ىذا الموضوع

 مف خبلؿ ىذه التعريفات، كما أسفرت عنو؛ فقد ظيرت أىمية ىذا البحث، إذ
أنو يتناكؿ الحديث عف تمؾ األمكر التي تقؼ عائقا كعقبة مف العقبات أماـ انتشار 
تعاليـ اإلسبلـ، تمؾ التعاليـ التي رضييا ا كأتميا كأكمميا، كالتي نؤمف كنعتقد بأف 

فقط: بأف اإلسبلـ صالح لكؿ  ؛ كليس كما ييقاؿ(الزماف كالمكاف ال يصمحاف إال بيا)
 .زماف كمكاف

ينا كذلؾ أف نسعى إلى تذليؿ كؿّْ العقبات التي تقؼ في كجو ىذه ككجب عم
َ٘ةُ ٱۡۡلَّنِ  ﴿الدعكة؛ فإف ا سبحانو كتعالى كما قاؿ عف نفسو:  {، 14}الرعد:  ﴾ََلُۥ دَۡؾ

                                                                 

 .(89/ 88: )، ص6جـ مقاييس المغة البف فارس، ج(  مع1)

 .(4776: )لساف العرب البف منظكر مادة: )كجو(، ص  (2)
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ا تعالى  كقد قاؿ" (1)بشمكلو كعمكمو كىذه الدعكة التي ىي  تعالى؛ ىي: "اإلسبلـ
َِا ُئَج ﴿: صمى ا عميو كسمـ نبيول ًٍَِۡتَُٰب إِٗلَّ رَۡۡحَثا َو ََقٰٓ إََِلَۡى ٱ َۡ ن يُ

َ
٘ٓاْ أ ِْ  حَرُۡج ّبَِىَۖ ِّ رَّ

َّْ َػِٗۡيا لَََل  َٰمِ حَُس٘جَ ََۡؽ ِ ٍّ ٓزٍَِۡج إََِلَۡىَۖ وَٱۡدُع إََِلَٰ ا 
ُ
ِ بَۡؿَد إِۡذ أ ْۡ ءَاَيَِٰج ٱَّللَّ ََّٓى َخ َْ َوَٗل يَُردُّ رِي

 ِ ِۡ ُّ
ۡ َْ ٱل ِِ َّْ ؛ فكجب عمينا أف ندعكى إلى {87، 86}القصص:  ﴾نِيَ َرّبَِىَۖ َوَٗل حَُس٘جَ

ال سنككف مظاىريف ليـ.ا سبحانو كتعالى كأف ال نمتفت إلى ىؤالء  ذا  المشركيف كا  كا 
عمينا أف نسعى جاىديف في إزالتيا ف ؛كالسدكدى  ما كضعكا في سبيؿ دعكتنا العراقيؿى 

تبميغى دينو كرسالتو إلى المشركيف كينَّا إلى ا تعالى ك  كةكتفكيكيا؛ ألننا إذا تركنا الدع
 .(2)ممف فىعؿ ًفعؿ المشركيف بمعصية ربو

"فبل تككنف ظييرا لمكافريف" .. فما يمكف أف يككف ىناؾ تناصر أك تعاكفه بيف »
المؤمنيف كالكافريف. كطريقاىما مختمفاف، كمنيجاىما مختمفاف. أكلئؾ ًحزب ا، كىؤالء 

كناف؟ كفيما يتعاكناف؟ "كال يصدنؾ عف آيات ا بعد إذ حزب الشيطاف، فعبلـ يتعا
أنزلت إليؾ" .. فطريؽ الكفار دائما أف يصدكا أصحاب الدعكة عف دعكتيـ بشتى 

ال يمكييـ عنيا المعكقكف،  ؛الطرؽ كالكسائؿ؛ كطريؽ المؤمنيف أف ييمضكا في طريقيـ
 .(3)«ا مؤتمنكفا أعداؤىـ. كبيف أيدييـ آيات ا، كىـ عميييكال يصدىـ عن

َٰ ﴿؛ قاؿ ا تعالى: يـكعمى كؿّْ حاؿو فيذا ىك دأبي  ُۡ َخَّتَّ َوَٗل يَزَالَُ٘ن يَُؼَٰخََُُِ٘ٓس
 ْ ٘ا ُۡ إِِن ٱۡشخََطَُٰؿ ُۡ َؾْ دِئُِس وُن {. كال ييستغرب الحاؿ مف صاحبو إذا 217}البقرة:  ﴾ۚهيَُردُّ

ممف ظير لو عداكةي ىؤالء، ما كاف عميو سائرا كلو ممتزما!! كلكف الغرابة كؿَّ الغرابة 
ره ربو منيا، بؿ كأظير لو مكنكفى نفكسيـ كما انطكت عميو صدكرىـ كمع ذلؾ كحذَّ 

 إنيا لغرابة شديدة جدا.فحقَّان يغطُّ في سيبات عميؽ؛ 

                                                                 

ابف كثير كما أحاؿ عميو )ال إلو إال ا( يهنظر تفسير (، كالتكحيد)كقد جاء في تفسيرىا عف السمؼ الصالحيف بأنيا :   (1)
 قبيؿ العمـك كالخصكص. مف مراجع، كلعؿَّ العبلقة بيف قكلي كقكليـ ىي مف

 ليذ المكضع. جامع البياف()الطبرم تفسير  :يينظر (2)
 .ىػ1434: دار الشركؽ 40(، ط 2716، 2715، ص: )5ج ؛ بقمـ: سيد قطب.في ظبلؿ القرآف (3)
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( إلى العامميف في حقؿ الدعكة جميعى فما أحكجنا نحف )الدعاةى إلى ا تعالى ك 
 منيا مف األشكاؾ كالمصاعب كالعراقيؿ كي نيجنَّب أف نككف عمى بصيرة بما في طريقنا

يناأنفسنى      .ا كمدعكّْ

سكؼ ينقسـ إلى  مف تعريفو ػػػ ىره اظىك كما ػػػػ ىذا البحث  عمى كؿّْ حاؿ فإفك 
؛ أكليما: عف التحديات المعاصرة التي تكاجو الدعكة اإلسبلمية، كبيريف قسميف

 ةو خاص مباحثجعؿ كؿَّ كاحد منيما في كسكؼ أ كثانييما: عف مكاجية ىذه التحديات.
 بو.

 ؛ كما يمي:كبياف ىذيف القسميف



  

 

 

 

 

الِقسـُ األوؿُ 



  

 



  

 

 

 

 

 الُمعاصرة التحدياتُ 

 التي تواجو الدعوة اإلسالمية

 كفيو مباحث:

 كاإلقميمية المحمية التحدّْيَّات المبحث األوؿ:

 التحديات العالمية. المبحث الثاني:

 لمتعمقة بشخصية الداعيةالتحديات ا المبحث الثالث:
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األكؿي  المبحثي   

 التحدِّيَّات المحمية واإلقميمية 

مف المعيب عند  ىكتمؾ ىي التحديات التي بيف صفكؼ المسمميف ميتىمىكّْنة؛ إذ 
ن كعبلجان لمشكمة مف مشاكميـ أف ينظركا في األسباب الخارجية  العقبلء إذا أرادكا حبلَّ

 سباب الرئيسة دكف عبلج كحؿٍّ.عنيـ، كيترككا ما عندىـ مف األ

ْ إِذَا ﴿كىذا منيج إسبلميه أصيؿ؛ يدؿُّ عميو قكؿ ا تعالى:  ٘ٓا ُٔ َِ َْ ءَا ِي َٗا ٱَّلَّ حُّ
َ
د َيٰٓ

ُۡ لِئَثا  َ َيرِۡيا  ٍَوِيخُ ٘اْ وَٱۡذُيُرواْ ٱَّللَّ ُۡ تُۡمَُِد٘نَ لَٱذۡبُخُ ُس ََّ َؿ ٍَّ َ َورَُشََ٘لُۥ َوَٗل حََنَٰزَؾُ  ا  ٘اْ ٱَّللَّ ِظيُؿ
َ
٘اْ َوأ

وٓ  َۖ وَٱۡصِِبُ ُۡ ََٖب رِيُدُس ٘اْ َوحَۡذ ٘اْ ِِْ َذخَۡمَظَُ َْ َخرَُج ِي ٘اْ َيٱَّلَّ َْ َوَٗل حَُسُ٘ٓ َِِٰبِي ََِؽ ٱٍصَّ  َ ْه إِنَّ ٱَّللَّ ا
َََُّ٘ن ُُمِيط  ا َورِئَ دَِيَٰرُِِٖ بََعرا  َّا َحۡؿ ِ ُ ة ِه وَٱَّللَّ ٌِ ٱَّللَّ وَن َؾْ َشبِي }األنفاؿ:  ﴾آءَ ٱنلَّاِس َويَُردُّ

كصفتىو كصدَّىـ  جى الكافريف مف ميشركي قريشو ذكر اي تعالى خرك ، فقبؿ أف يى {47ػػ 45
عمى المسمميف مف ثباتيـ، كطاعتيـ   كاجباتو  أوالً ؛ ذكر سبحانو كتعالى عف سبيمو

نا كعندنا أمكر تعالى، كلرسكلو صمى ا عميو كسمـ .. كغير ذلؾ. فكيؼ نى  مقى عديكَّ
ـ بعد ذلؾ ننظر فيما عند عدكناىي أكبر أسباب ىبلكنا،  .. (1)فبلبد مف عبلجيا أكالن. ث

يبدأ بيذه التحديَّات، ثـ جعؿ غيرىا ًرٍدفان ليا، كىي في  كىذا ىك الذم جعؿ الباحثى 
 الكاقع كثيرة كلكنيا لف تخرج عما ذكرتو إف شاء ا تعالى.

    كىي في مطالبى متتالية:

  

                                                                 

قاؿ د قف ػػػإسناده  في رجاؿاللجيالة أحد (  كقد جاء عف عمر بف عبد العزيز ما ييؤيد ىذا المعنى ػػػ كلكنو ضعيؼ 1)
مىٍف مىعىؾى ًمٍف مىعىاًصي اً، فىًإفَّ ال» لبعض أمرائو: ا ًلنىٍفًسؾى كى ؾى أىشىدَّ اٍحًترىاسن ًة عىديكّْ ذُّنيكبى كىالى تىكيٍف ًفي شىٍيءو ًمٍف عىدىاكى

نىٍستىٍنصً  نىا كى ا نيعىاًدم عىديكَّ نَّمى ـٍ، كىاً  ًة عىديكًّْى ؼي ًعٍنًدم عىمىى النَّاًس ًمٍف مىًكيدى ـٍ تىكيٍف لىنىا أىٍخكى لىٍكالى ذىًلؾى لى ـٍ، كى ـٍ ًبمىٍعًصيىًتًي ري عىمىٍيًي
ًتًيـٍ  تينىا كىقيكَّ ـٍ، كىالى قيكَّ نىا لىٍيسى كىعىدىًدًى ـٍ، أًلىفَّ عىدىدى ةه ًبًي ( ط: دار 303، 5/302أخرجو أبك نيعيـ حمية األكلياء ) «قيكَّ

 المعرفة، بيركت.
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 المية في غيرىا. المطمب األوؿ: ذوباف الشخصية اإلس
إف الشخصية اإلسبلمية ليا ما ييميّْزىا عف سائر الشخصيات، كيجعميا في مكانة 
مرمكقة سامية تيفكا كتىٍطمىحي كؿ النفكس كاألبداف أف تككف في منزلة كتمؾ التي ميَّز 

َ٘دُّ الشخصية؛ فقد قاؿ ا تعالى: ﴿ا بيا ىذه  َّا يَ بَ ٘ۡ رُّ َ َْ َزَمُرواْ ل ِي ٘اْ ُمۡصَِِّيَ ٱَّلَّ  ﴾ََكُٓ
ف كاف ىذا في عرصات يـك القيامة كما ذكر أىؿ التفسير {،2}سكرة الحجر:  ؛ (1)كا 

عمماء غير المسمميف عمى اختبلؼ تكجياتيـ كأديانيـ؛ يشيدكف إال أف كثيران مف 
ميقا  .(2)لئلسبلـ عقيدة كشريعة كخي

؛ كب غيريىا فييافشخصية كيذه الشخصية ال تقبؿ أف تذكب في غيرىا كال أف يذ
ْۡ َخَرج   ﴿ ألف ا تعالى اجتباىا؛ فقاؿ: ِِ ِْ ُۡ ِِف ٱّلِي ٌَ َؾََۡيُس َِا َجَؿ ُۡ َو َُٰس َ٘ ٱۡجخَبَى َث  ُٖ ََّ ِ ِّ

ه  َُ ِي َٰٖ ُۡ إِةَۡر بِيُس
َ
ۡخرَِجۡج ﴿{، ككذلؾ جعميا خير أمَّةو؛ فقاؿ: 78}الحج:  ﴾أ

ُ
ثٍ أ َِّ
ُ
ُۡ َخۡۡيَ أ ُئخُ

 َّ ۡ ُمُروَن ةِٱل
ۡ
َّٔاِس حَأ ِه  ۡؿُروِف لَِ رِ َوحُۡؤَُِِٔ٘ن ةِٱَّللَّ

ًَ ٔ ُّ ۡ ِْ ٱل َن َؾ ۡ٘ َٗ ۡٔ {، 110}آؿ عمراف:  ﴾َوتَ
ككذلؾ ذكر ا سبحانو كتعالى أف ىذه الشخصية الميسممة المؤمنة ىي األعمى قدران 

٘اْ َوَٗل  َوَٗل ﴿كمنزلةن عنده بإيمانيا، كىي كذلؾ فكؽ الناس في الدنيا كاآلخرة؛ فقاؿ:  حَُِٗٔ
َزُٓ  ۡؤِِِٔيَ ََتۡ ُِّ َن إِن ُئخُُ  ۡ٘ ۡؾََ

َ
ُُ ٱۡۡل ٓخُ

َ
ْ َوأ ، كقاؿ تعالى عف المؤمنيف {139}آؿ عمراف: ﴾٘ا

َْ َزَمُروٓاْ إََِلَٰ ﴿مف أتباع عيسى عميو الصبلة كالسبلـ  ِي َق ٱَّلَّ ۡ٘ تَُؿَ٘ك لَ َْ ٱتَّ ِي ٌُ ٱَّلَّ وََجاؾِ
ثَِ  َّ وَِيَٰ ٍۡ ِم ٱ ۡ٘ َْ  مؤمنيف عمكما:﴿{؛ بؿ كقاؿ ا تعالى عف ال55﴾ }آؿ عمراف: يَ ِي َْ لَِّلَّ ِ ُزّي

 َْ ِي ْْۘ وَٱَّلَّ ٘ا ُٔ َِ َْ ءَا ِي َْ ٱَّلَّ ۡجيَا َويَۡصَخُروَن ِِ ةُ ٱلُّ َٰ٘ ْ ٱۡۡلَيَ ثِ   َزَمُروا َّ وَِيَٰ ٍۡ َم ٱ ۡ٘ ُۡ يَ ُٗ َر ۡ٘ ْ لَ ا ۡ٘ َو  ﴾ٱتَّ
فشخصيةه ىذا شأنيا؛ مف حيث االجتباء كاالصطفاء كالخيرية كالعمك  {212}البقرة: 

ن كالفكقية ػػػ في غ ير تىكىبُّرو ػػػػ عمى سائر األمـ في الدنيا كاآلخرة ال تقبؿ أف تككف محبلَّ
ن ليا. فمكؿٍّ ًمنياجي    ﴿؛ وو كًشرعتي كطريقتي  ولغيرىا، كال أف يككف غيريىا محبلَّ

َٔا  ٍُِكّ َۡ َجَؿ

                                                                 

(. تحقيؽ سامي السبلمة، طبعة دار 526ػػػػ  524ص: ) 4ج ابف كثير الدمشقيفظ محاتفسير القرآف العظيـ ل :ينظر  (1)
 طيبة، الرياض.

الندكة العالمية لمشباب الطبعة األكلى،  يينظر في ىذه الشيادات كتاب: )قالكا عف اإلسبلـ( د/ عماد الديف خميؿ.  (2)
 اإلسبلمي. الرياض.
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َؾثا  ُۡ ِِشۡ َٗاجا  ُِِٔس ۡٔ ه وَِِ ثا ا َِّ
ُ
ُۡ أ ُ ََلََؿََُس ٘ۡ َطآءَ ٱَّللَّ َ فمك كاف  {48لمائدة: }ا ﴾َوَِٰخَدةا  َول

الناس متساكيف ال مختمفيف؛ لما جعؿ ا سبحانو لكؿ كاحد ًشٍرعتو الخاصة بو 
و الذم يتبعو دكف غيره مف المناىج، كيزداد ىذا األمر كضكحا في قكلو تعالى: كًمنياجى 

﴿ 
َ
َٗا َوَٗل حَتَّتِۡؽ أ ۡمرِ لَٱحَّتِۡؿ

َ
َْ ٱۡۡل ِ ِّ َٰ َِشِيَؿث   َ ََ َنََٰى  َۡ َُّ َجَؿ ُّ٘نَ ثُ َْ َٗل َحۡؿََ ِي َ٘آءَ ٱَّلَّ }الجاثية:  ﴾ٖۡ

كجعؿ  ،بيا تعالى يا ا{ فالشخصية الميسممة مأمكرة باتباع شريعة كاحدة خصَّ 18
. كمف ذلؾ أيضا قكلو تعالى: ال تنفع صاحبيا فضبلن عف أف تنفع اآلخريف ىا أىكاءن غيرى 
﴿ َٰ َ ََ  ْ ٘ا َُ َّ َْ َٗل يُۡؤَُِِٔ٘ن ٱۡخ ِي َِّلَّ ٍّ َُِ٘نَ َوهٌُ  َّٰ ُۡ إَِّٓا َع ََكَٓخُِس ٌۡ ﴿{، كقاؿ: 121}ىكد:  ﴾َِ هُ

ۦ لََربُّ  َٰ َطاِِكَخِِٕ َ ََ  ٌُ َّ َدىَٰ َشبِيَلا ُكّ  َحۡؿ ٖۡ
َ
َ٘ أ ُٖ  ْۡ َّ ِ ُُ ة ۡؾََ

َ
ُۡ أ { فمكؿٍّ عمميو 84}اإلسراء:  ﴾ ُس

ككذلؾ مف اآليات الكاشفة لتمؾ القضية؛  كمكانتيو كشاكمتيو التي يعمؿ عمييا كليا،
  ﴿لتميُّز؛ قكلو تعالى: قضيًة ا

ٌث  َوٍُِكّ َٗ َۖ وِۡج َٗا َّلِ َ٘ َ٘ ُم ُۡ ﴿{، كقكلو: 148}البقرة:  ﴾ُٖ ٍَُس
 ِْ ُۡ َوِِلَ دِي  {.6}الكافركف:  ﴾دِئُُس

ثـ إف النصكص الشرعية أٌكدت عمى أف التمييز كالتزييؿ بيف المسمميف كغيرىـ 
، فقد قاؿ ا سبحانو كيترتب عميو كذلؾ أحكاـ كمعامبلت بمكاف،أمر ىك مف األىمية 

ن حََط ﴿كتعالى: 
َ
ُۡ أ ُٖ ُّ٘ ُۡ تَۡؿََ ٍَّ ۡؤَِِنَٰج   ُِّ ۡؤَُِِٔ٘ن َونَِصآء   ُِّ َٗل رَِجال   ۡ٘ َ ُ  ُٔ َول ُٗ ۡٔ ِ ِّ ُۡ َذخُِريتَُسُ  ُٖ ٘

ۡبَٔا ٱ ْ ٍََؿذَّ ٘ا ٘ۡ حََزيََُّ َ ه ل ْ يََظآءُ َِ ُ ِِف رَۡۡحَخِِٕۦ  ٌَ ٱَّللَّ ُۡدِخ م َ َّلِ
َۡ ُۢ ةَِقۡۡيِ ؾِ ةُ َؿرَّ َِّ ُۡ ُٗ ۡٔ َْ َزَمُرواْ ِِ ِي َّلَّ
ًّا َِل
َ
، ككذلؾ قاؿ ا تعالى في مكقؼ مف مكاقؼ عرصات يـك {25}الفتح: (1)﴾َؾَذاةًا أ

ُّۡجرُِم٘نَ ﴿القيامة:  ۡ َٗا ٱل حُّ
َ
َم خ ۡ٘ ْ ٱَۡلَ َتَُٰزوا ِۡ ، كقاؿ كذلؾ عف تميُّز {59}يس:  (2)﴾وَٱ
ُۡ ََجِيؿا ﴿المعبكديف ممف عبدكىـ:  ُٖ ُ ُِ َم ََنۡ ۡ٘ َََِكَٓسُ ا َويَ  ْ ٘ا ُن ِۡشَ

َ
َْ أ ِي َُّ جَُوُ٘ل لَِّلَّ ُۡ ثُ ٓخُ

َ
ُۡ أ

ُۡ إِيَّآَا تَۡؿتُُدونَ  ا ُئخُ َِّ  ُ ُٖ ََكُٓؤ َۖ َوهَاَل ُِشَ ُۡ ُٗ َٔا ةَۡحَٔ َۡ ه لََزيَّ ُۡ ََكٓؤُُز  . {28}يكنس:  ﴾َوُِشَ

                                                                 

كالتقدير: كلكال أف تطؤكا رجاال مؤمنيف كنساءن  ،محذكؼ "لكال"كجكاب »القرطبي:  بف أبي بكراأبك عبد ا  قاؿ(  1)
« خكفان  نَّا مف كاف فييا يكتـ إيمانومؤمنات لـ تعممكىـ، ألذف ا لكـ في دخكؿ مكة كلسمطكـ عمييـ، كلكنَّا صي 

 . ( ط: الرسالة بيركت330) :ص 19ج، الجامع ألحكاـ القرآف
قاؿ  ،جكا مف جممتيـا عند الكقكؼ لمسؤاؿ حيف يؤمر بأىؿ الجنة إلى الجنة، أم اخري يقاؿ ليـ ىذ»قاؿ القرطبي:  ( 2)

 (.472) :، ص17المرجع السابؽ ج .«عيزلكا عف كؿ خير :قتادة
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ـه بيا، كلذلؾ  كقد كضَّحتٍ  آياتي القرآف كذلؾ؛ أنيا قضيةه عند غير المسمميف ميسمَّ
ُ ةِخَاةِؽ  ﴿ع بعضيـ بعضان؛ فقاؿ تعالى: ال يتب ُٗ َِا بَۡؿُض . {145}البقرة: ﴾هِۡتَََث بَۡؿض    َو

ـ قيادىه لغيره، كال يسمح لغيره بذلؾ، بؿ مً فكؿّّ منيـ يعتزُّ بقبمتو التي ىك عمييا، كال ييسٍ 
 كما تياكف أحديىـ في ذلؾ األمر قط.

ى؛ نجد اآليات القرآنية مكضّْحة كفي زيادًة بيافو ليذه القضية في كتاب ا تعال
كقضيباف ال يجتمعاف في نقطة مف  ،ىذا تكضيحا بميغا ككأنيما طريقاف ال يمتقياف

؛ فمثبلن: كـ ىك عدد المميزة كبلن عف صاحبو النقاط أك في قضية مف قضايا اليكيَّةً 
ـ عند الحديث عف المسمميف كالكافريف أمثاؿ : )منكـ، الضمائر المتقابمة في القرآف الكري

ْ َٗل تَخَِّخُذواْ ﴿( كما في قكلو تعالى: ، مف غيركـمنيـ، مف دكنكـ ٘ا ُٔ َِ َْ ءَا ِي َٗا ٱَّلَّ حُّ
َ
د َيٰٓ

ُۡ  ةَِعآَثا  وُِٓس ْ دُ ِ ُۡ َختَاٗلا  ِّ لَُُ٘ٓس
ۡ
ْۡ  َٗل يَد ُۡ هَۡد ةََدِت ٱۡۡلَۡقَضآءُ ِِ َِا َؾِٔخُّ واْ  َٰ َودُّ ـَ ۡل

َ
ُۡ أ ِٗ َِا  ِٖ َو

ِِف  ُۡ ُُتۡ ُٖ زۡ  ُصُدوُر
َ
َّٔاأ ه هَۡد ةَحَّ ُُ  َِبُ ُس ُۡ ٱٓأۡلَيَِٰجَ إِن  ٍَ ْوَٗلٓءِ  ١١٨ تَۡؿوَُِ٘نَ  ُئخُ

ُ
ُۡ أ ٓخُ

َ
أ ُۡ َهٰٓ ُٗ ٘جَ تُّ َُتِ

 ُۡ َٓسُ ًٍَِۡتَِٰب ُِكِِّٕۦ ِإَوذَا  َوَٗل ُُيِتُّ٘ ُۡ َوحُۡؤَُِِٔ٘ن ةِٱ ُوُ٘ن ٘اْ  ٍَ اْ َؾضُّ ۡ٘ َّٔا ِإَوذَا َخََ َِ ٘ٓاْ ءَا ُ ُُ هَال ۡيُس  َؾََ
 َْ ِِ ٌَ َٓامِ

َ
َقۡيِغ  ٱۡۡل ٍۡ ِ﴿ ،{120ػػ 118عمراف:}آؿ  ﴾..ٱ ُْۢ بَۡؿُد وَٱَّلَّ ِِ ْ ٘ا ُٔ َِ َْ ءَا َٖاَجُرواْ ي َو

هَِى  ْوَلٰٓ
ُ
ُۡ لَأ َؿُس َِ ُدواْ  َٗ ه َوَجَٰ ُٔسُۡ ُۡ ﴿ ،{75}األنفاؿ:  ﴾ِِ َِِّل َوٍَُس ةَُ٘ك َذُوٌ َّلِ َخ ِإَون َيذَّ

 َۖ ُۡ ََُُّس ُ َخ ٓخُ
َ
ٌُ  ُٔ ةَرِٓي أ َّ ۡخ

َ
آ أ َّّ َ َ٘ن مِ َٓا

َ
ََُّ٘نَ  ء  ةَرِيٓ وَخ ا تَۡؿ َّّ ُۡ حََر إََِل ﴿ ،{41}يكنس:  ﴾ّمِ َ ل

َ
خ

اْ  ۡ٘ ٍَّ َ٘ َ َْ ح ِي ُۡ ٱَّلَّ ُٗ ۡٔ ُۡ َوَٗل ِِ ُِٔس ِّ  ُ ُٖ ا  َِّ  ُ ِ ُ َؾََيۡٗ ا َفِضَب ٱَّللَّ ًِ ۡ٘ َ  هَ ََ ِذِب َويَۡدَُِمَ٘ن  ًَ ٍۡ ُۡ ٱ ُٖ َو
ُّ٘نَ  ٍد بغير ف أحسف التدبُّر؛ إٍذ ييستشيمى كفي قضية عجيبة لً {. 17}المجادلة:  ﴾َحۡؿََ
، كمع ذلؾ فميست شيادتو كشيادة الميسمـ؛ فيقكؿ ا تعالى لمف يفلممسمم يفالميسًمم

لـ يجد عمى كصيتو ككتابو شيكدا مف المسمميف ككجد غيرىـ: ك حضره المكت في سفرو 
ثِ ٱۡثَٔاِن ﴿ ُ٘ۡت ِخَي ٱلَِۡ٘صيَّ َّ ۡ ُُ ٱل َخَدُز

َ
وَا َؾۡدل  إِذَا َخََضَ أ وۡ ءَاخَ  ذَ

َ
ُۡ أ ُِٔس ِّ ُۡ ْۡ َدۡۡيِنُ إِۡن  رَاِن ِِ

 
َ
ۡرِض أ

َ
ُۡ ِِف ٱۡۡل ۡبخُ ُۡ ََضَ َّاِن ٓخُ ةِ َذيُۡوِص َٰ٘ ََ ُْۢ بَۡؿِد ٱلرَّ َّا ِِ ُٗ بُِص٘جَ ِ٘ۡت  ََتۡ َّ ۡ ِريتَُث ٱل ُِّ َصَٰتَۡخُسُ 

َ
لَأ

 ِ ُٗ ﴿مكالة الكافريف:  تعالى عف ؿكقا {.106}المائدة:  ﴾ةِٱَّللَّ َّ ل َ٘ ْ َحخَ َِ ُۡ ُ َو ُٔس ِ ُٕۥ  ِّ لَإَِّٓ
ه  ُُۡٗ ۡٔ ا ﴿{؛ كفي مقاـ التبرؤ منيـ: 51}المائدة:  ﴾ِِ َّّ ُۡ َومِ ُۡ إَِّٓا ةَُرَٰٓءؤُاْ ُِِٔس مِِٗ ۡ٘ ٘اْ ٍَِو ُ إِۡذ هَال
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 َٰ ةًَدا َخَّتَّ
َ
َؿَدَٰوَةُ وَٱۡۡلَۡقَضآءُ خ ٍۡ ُُ ٱ ُۡ َوبََدا ةَۡحََٔٔا َوبَۡحَُٔس ِ َزَمۡرَٓا ةُِس تَۡؿتُُدوَن ِِْ دُوِن ٱَّللَّ

ِ وَۡخدَ  ٘اْ ةِٱَّللَّ ۥٓ حُۡؤُِِٔ دُّ منؾ كغير ذلؾ مف اآليات. كقبؿ أف أغادرىا أك { 4}الممتحنة:  ﴾هُ
ـ قراءتى  ميستحضرا تمؾ المعاني فيي في ظني فريدة قٌؿ مف ينتبو إلييا  يا ثانيةن أخي الكري

 في تميُّزه.
، ك)ليس (1)كقد قاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ في غير ما حديث: )ليس منَّا ..(

 .(3))نحف اآلخركف كنحف السابقكف يـك القيامة ..(، (2)لنا مثؿ السكء(
كقد أخذ ىذا التميز بيف المسمميف كغيرىـ صكران مختمفة في عصكر المسمميف 
األكلى؛ كعصر الخمفاء الراشديف كمف كاالىـ إلى نياية الدكلة العباسية تقريبا؛ ككاف 

 .  (4)المعنىىذا  ُـّ ه مف األمكر الظاىرة كالتي بيا يتتميزا في الممبس كغير 
                                                                 

أمثاؿ ىذه األحاديث: )كمف ادعى ما ليس لو فميس منا(، )ليس منا مف عمؿ بسنة غيرنا(، )ليس منا مف لطـ الخدكد   (1)
ىا بتخريجيا لـ يرحـ صغيرنا ...( انظر مف  اف تطيَّر أك تيطيَّر لو(، )مف غش فميس منا(، )ليس منَّ ...(، )ليس منا م

لؤللباني،  (5445ػػػػ  5433) (، كاألحاديث بأرقاـ:958ػػػػ  956، ص: )2، جصحيح الجامع الصغير كزياداتو في
الجامع الصغير مف حديث البشير ـ(، كأصؿ ىذا الكتاب ىك كتاب: "1988ق 1408طبعة المكتب اإلسبلمي: )

   النذير" لمسيكطي، مع زيادات يكسؼ النبياني.
كالنسائي، كتاب: )اليبة(،  (،2622: )اليبة(، باب: )ال يحؿُّ ألحدو أف يرجع في ىبتو(، برقـ: )بأخرجو البخارم، كتا  (2)

 (.3702، 3701، 3700باب: )ذكر االختبلؼ لخبر عبد ا بف عباس فيو(، بأرقاـ: )
(. كابف ماجة، كتاب: )الزىد(، 855أخرجو مسمـ في كتاب: )الجمعة(، باب: )ىداية ىذه األمة ليـك الجمعة(، برقـ: )  (3)

 .(، كفيو )فنحف اآلخركف كاألكلكف(4290: )ـباب: )صفة أمة محمد(، برق
ف كاف عبلمة عمى تمكُّف المسمميف كعمك شأنيـ  في كزمانو ..  كىذا التميز  (4) ؛ إال أنو في ىذا الزماف أمره عسير ال كا 

 يصمح ألمكر كثيرة؛ فمكؿّْ زمافو فتكاه، إذ الفتكل تتغير بتغير الزماف كالمكاف، فا المستعاف.
كما ذكرت ذلؾ إال لمتدليؿ عمى ىذه القضية التي نحف بصدد الحديث عنيا؛ كأنيا كانت عبلمة بارزة في منيجـ  

ذلؾ عمر رضي ا عنو عمى نصارل أىؿ الشاـ؛ أف ال يتشبيكا بالمسمميف في  الحياتي مع غيرىـ. كما اشترط
  لباسيـ. كما ىك مشيكر في الشركط العمرية التي شرحيا ابف القيـ في أحكاـ أىؿ الذمة.

سمـ كغيره؛ فيق كؿ: كيذكر الذىبي رحمو ا تعالى ىذه القضية في مظير مف المظاىر الحياتية العامة لمتمييز بيف المي
؟! كفي عاـ سبعمائة ألزميـ السمطاف الممؾ » أال ترل أف العمامة الزرقاء كالصفراء، كاف لبسييما لنا حبلالن قبؿ اليـك

رسالة: تشبيو  «الناصر بمبسيما: فحرمت عمينا؛ أفتطيب نفسؾ أييا المسمـ اليـك أف تمبس عمامة صفراء أك زرقاء
(. كأسبؽ منو قكؿ الشافعي لما سألو سائؿ عف عممو 163يف. ص: )الخسيس بأىؿ الخميس في رد التشبيو بالمشرك

 مسألة عف فسألو رجؿ فأتاه الشافعي عند كنا: يقكؿ الحميدم سمعت»: البخارم اؿد ققبحديث مف األحاديث؛ ف
 انيتر  ا سبحاف: فقاؿ أنت؟ تقكؿ ما: لمشافعي الرجؿ فقاؿ ككذا، كذا كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ قضى: فقاؿ
 تقكؿ كأنت ككذا، كذا كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ قضى أقكؿ زنارا، كسطي عمى ترل بيعة، في تراني كنيسة، في



يَّات  القسم األول: التحدِّ

 

 22 

كلست بذلؾ مدعيان عقيدةن ادعاىا ييكد؛ مف ككنيـ شعب ا المختار ػػػ كقد كذبكا 
 ػػػ فقد جعمكا أنفسيـ في بكتقة منعكا دخكؿ كخركج أحد عمييـ. 

كذلؾ ألف تميُّز المسمـ عف غيره ًسمةه في دينو ال في جنسو كال لكنو؛ بحيث لك 
. كما ذاؾ إال دليؿ (1)لكاف ىذا التميُّز كصفان لو دخؿ في الديف اإلسبلمي غيري العربي

اصةن بأحدو؛ إذ ىي دعكة لمعالميف، فإف: عمى عمكمية ىذه الرسالة الخاتمة؛ فميست خ
دعكة محمد صمى ا عميو كسمـ شاممة لمثقميف اإلنس كالجف عمى اختبلؼ أجناسيـ؛ »

عمَّؽ األحكاـ باسـ مسمـ  فبل ييظفُّ أنو خص العرب بحكـ مف األحكاـ أصبلن؛ بؿ إنما
في ـ كغير ذلؾ مف األسماء المذككرة ككافر كمؤمف كمنافؽ كبر كفاجر كمحسف كظال

؛ كليس في القرآف كال الحديث تخصيص العرب بحكـ مف أحكاـ القرآف كالحديث
ػػػػػ إلى أف ، كلكف بعض العمماء ظف ذلؾ في بعض األحكاـ كخالفو الجميكر الشريعة

ف كاف سببو أمكران كانت في  ػػػػ ابف تيمية قاؿ كالمقصكد ىنا: أف بعض آيات القرآف كا 
 .(2)«العرب فحكـ اآليات عاـ يتناكؿ ما تقتضيو اآليات لفظان كمعنى في أم نكعو كاف

ػػػ يقكؿ  مميزاتبخصائص ك  ىا عف غيرىاتميزً كفي اختبلؼ المجتمعات عمكما ك 
بقكاعد  يحتاج صاحب ىذا الفف إلى عمـو ك »: ػػػػ ابف خمدكف في مقدمتو عف عمـ العمراف

السياسة كطبائع المكجكدات كاختبلؼ األمـ كاألعصار في السير كاألخبلؽ كالعكائد 
ػػػػ إلى أف قاؿ بعد ذلؾ بصفحات ػػػػ فالذم ال ييدرؾ كيؼ  حؿ كسائر األحكاؿ ..كالنّْ 

، كما ىي خصائص البدك كالحضر كأنكاع المكاسب  كالعمـك ال تنشأ الدكؿ، ككيؼ تيـر

                                                                                                                                                                                                          

(. كىك في حمية األكلياء ألبي 544مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة؛ ص: ) «.أنت؟ تقكؿ ما لي
 (.13593نعيـ. برقـ: )

ىك ذاؾ المجتمع الذم تميز عف المجتمعات األخرل بنظمو الخاصة كقكانينو القرآنية » :المجتمع اإلسبلمي (  كذلؾ ألف1)
ف مف أقكاـ متعددة كألسنة  ف تىكىكَّ كافراده الذيف يشترككف في عقيدة كاحدة كيتكجيكف إلى قبمة كاحدة؛ كليذا المجتمع ػػػ كا 

اإلسبلمي د/ محمد أميف المصرم، ص: المجتمع  «ػػ خصائص مشتركة كأعراؼ عامة كعادات مكحدةػػػمتباينة 
  ـ(.1980ق ػػػ 1400(، ط دار األرقـ الككيت؛ أكلى: )17)

كمف ىذه األحكاـ الميشار إلييا: )دعكل  مجمكعة الرسائؿ المنيرية.مف إيضاح الدّْاللة في عمـك الرسالة، البف تيمية،  ( 2)
مشركي العرب، ككذلؾ تحميؿ ما استطيبتو العرب  خصكصية العرب بأنيـ ال ييسترقُّكا، كأف الجزية ال تؤخذ مف

 (22ػػػػػ  11ص: ) كتحريـ ما استخبثتو مف األطعمة، ككذلؾ التقديـ إلمامة الصبلة بالنسب، ..(
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. (1)«يستطيع نقد الخبر نقدا صحيحا؛ فيذا ىك المعيار في الحكـ بقبكلو أك تزييفو .. 
العرب ال »كىذا الفيـ الفريد لطبائع النفكس كممكاتيا جعمو يقكؿ عف العرب فيما بعدي: 

يحصؿ ليـ الممؾ إال بصبغة دينية مف نبكة أك كالية أك أثر عظيـ مف الديف عمى 
إذا كاف فييـ النبي أك الكلي الذم يبعثيـ عمى القياـ بأمر ا، كييذىب الجممة .. ف

عنيـ مذمكمات األخبلؽ كيأخذىـ بمحمكدىا، كيؤلؼ كممتيـ إلظيار الحؽ، تـ 
كىـ مع ذلؾ أسرع الناس قبكال لمحؽ كاليدل  ،اجتماعيـ كحصؿ ليـ الغمب كالممؾ

ألخبلؽ، إال ما كاف مف خمؽ لسبلمة طباعيـ عف عكج الممكات كبراءتيا مف ذميـ ا
التكحش القريب المعاناة المتييء لقبكؿ الخير ببقائو عمى الفطرة األكلى كبيعده عما 
ينطبع في النفكس مف قبيح العادات كسكء الممكات فإف كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة كما 

 .(2)«كرد في الحديث
تقبلؿ عف عالمنا فالمسممكف عالـ مستقؿ كؿ االس»يقكؿ أحد الغربييف:  ككذلؾ

الغربي، فيـ يممككف تراثيـ الركحي الخاص، كيتمتعكف بحضارة تاريخية ذات أصالة، 
ػػ أم دكف  (3)فيـ جديركف بأف يقيمكا قكاعد عالـ جديد دكف حاجة إلى االستغراب

حاجة إلى إذابة شخصيتيـ الحضارية كالركحية بصكرة خاصة في الشخصية 
 .(4)«الحضارية الغربية ػػػ

تعرضت الشخصية اإلسبلمية عبر القركف إلى حمبلت آثمة »فقد  .. عميوك  
ػ ػػػػ إذا عجزت عف اإلزالة كالمحك ػػػغادرة، استيدفت إزالتيا كتدميرىا، كما استيدفت 

اإلسبلـ بما ألقكه مف شبيات، كبما جاءكا بو  أعداءي  تشكيييا كمسخيا، كقاد ىذه الحممةى 
يزاحمكا بيا اإلسبلـ في نفكس المسمميف، كبذلؾ ال مف فمسفات كثقافات، أرادكا أف 

                                                                 

الجزء األكؿ مف تاريخو ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف كىي مقدمة ابف خمدكف ػػػ (  1)
 .نيضة مصر : السابعة،د/ عمي عبد الكاحد كافي. ط :بتحقيؽ (331، 320) :ر ػػػ صذكم الشأف األكب

 (.516) :ص 2مرجع سابؽ ج(  2)

ـ، نقبل عف القرف الخامس عشر اليجرم التحديات في كجو 1952صرح بذلؾ مسئكؿ فرنسي في كزارة الخارجية (  3)
 المكتبة العصرية. (230) :ص ،أنكر الجندم ، أ/الدعكة اإلسبلمية كالعالـ اإلسبلمي

 (.230: )المرجع السابؽ. ص(  4)
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سبحانو  سمـ الحؽ الذم يريده اكال يككف ىك المي  ،يستقؿ اإلسبلـ ببناء اإلنساف
 ( 1)«كتعالى ػ.

كالعجب كؿُّ العجب مف قـك يتعاممكف معنا بما ينبغي عمينا أف نتعامؿ بو معيـ، 
الباحثيف يجعؿ ذلؾ مف المعكقات كيتمسككف بو تمسكا عظيمان؛ لدرجةو جعمت بعضى 

مي عمى يى اإلنساف الغربي بتفكؽ قً  ييحٌس »التي تعكؽ مسيرة العمؿ الدعكم؛ فيقكؿ: 
غيره مف األمـ كالشعكب، كحساسيتو تجاه غيره متفاكتة الدرجات، أخطرىا كأعبلىا: 

كاليامش،  و، لذلؾ يتعامؿ معيـ كىفؽ ثنائية المركزتً مَّ و كأيمً حساسيتو تجاه اإلسبلـ كقيى 
مثقفيف كسياسييف، لذلؾ ال يركف غضاضة في  ؛كىي نظرة عامة لكؿ النُّخب الغربية

ماني ىيغؿ إلفريقيا شماؿ لإلحاؽ جزء مف ذلؾ اليامش بيـ، مثؿ تسمية الفيمسكؼ األ
)إفريقيا األكربية(، بؿ اعتبر ىذا الربط كاإللحاؽ كاجبا فقاؿ: "كالجزء ػالصحراء ب

كىك إقميـ رائع  ،يقع عمى البحر المتكسط كعمى المحيط األطمنطي الشمالي مف إفريقيا
كتكجد بو اآلف مراكش الحديثة كالجزائر كتكنس  ،كانت تكجد فيو قرطاجة فيما مضى

" كلقد حققت فرنسا بأكركباكطرابمس، كلقد كاف مف الكاجب ربط ىذا الجزء مف إفريقيا 
الجزائر  ؿحيف أقدمت عمى احتبل ػػػ قبؿ كفاة ىيغؿ بسنة ػػػـ ػ1830عاـ  ؛رغبة ىيغؿ

 .طر الجزائرم بالكطف الفرنسيقي احتبلال استيطانيا، ألحقت بمكجبو ال
كنتيجة لعقمية االستعبلء المسيطرة عمى العقؿ الغربي، أصبح المثقفكف الغربيكف 

ـ قً مى يى يعتبركف قً  ـ أدبياتو، كقد تجمى  يجبي  ككنيةن  ان يمى ي ذلؾ عمى الغير الخضكع ليا كالتزا
مف  60ـ، حيث أصدر 2001بكضكح ال لبس فيو بعد أحداث أيمكؿ/ سبتمبر 

بعنكاف: "لماذا نخكض الحرب؟"، عٌبركا في الفقرة األخيرة منو  نان االمثقفيف األمريكاف بي
"ككنية"،  يـ، كمنحكىا شرعية ًقيميةعف تزكيتيـ لمحرب التي أقدمت عمييا حككمتي 

                                                                 

ىػ 1418، دار النفائس ط أكلى )(280 ،279) :محاضرات إسبلمية ىادفة، د/ عمر سميماف األشقر، ص(  1)
 ـ(. األردف.1997
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سانية الككنية، كبكعي تاـ بقيكد كمقتضيات الحرب قائميف: "إننا باسـ األخبلؽ اإلن
 .(1)«العادلة، نساند قرار حككمتنا كمجتمعنا في استعماؿ قكة السبلح مع ىؤالء"

 راسخةو فيذه النظرة اليامشية المتدنية لمعالـ اإلسبلمي؛ ما جاءت إال عف عقيدة 
 .(2)تممي عمييـ كجكبى استمحاؽ كاستتباع المسمميف بيـ ؛عندىـ

في الختاـ .. كبعد أف طكَّفتي بؾ أخي القارئ عف طبيعة الشخصية المسممة ثـ 
كعما يجب أف تككف عميو؛ إذا نظر الداعية إلى الكاقع الذم يعيشو مع الناس مف 
خبلؿ دعكتو؛ يجد البكف شاسعان، كيجد الخرؽ قد اتسع عمى الراقع ػػػ كما قيؿ ػػػ إذ 

ـ يكف قد ميًسخ عف ىي  ـ اآلف إف ل كيتو كعقيدتو كليس لو منيا إال االسـ كفقط ػػػ إف المسم
لـ يكف كذلؾ ػػػػ فيك في أحسف أحكالو قد تقمَّص شخصيةن ليست بشخصيتو؛ في 

 تفكيرىا، كأدبياتيا، كأخبلقيا، كمظاىرىا، .. ككًؿ شيء.
حتى إذا جاء الداعي إلى ا تعالى، كالحالة التي كصؿ إلييا المسممكف ػػػػ إال مف 

ثيـ عف اإلسبلـ كعف تعاليمو كأخبلقياتو كمعامبلتو فكأنما ىك  ػػػػ كذلؾ؛ ثـ حدَّ رحـ ا

                                                                 

: ص ػػػس، المغرب ػػػ جامعة محمد الخامػػػػػػالثقافة اإلسبلمية "المقكمات، العكائؽ، البدائؿ" د/ عبد ا الجبارم (  1)
كىك بحث ًضمف أعماؿ مؤتمر "الثقافة اإلسبلمية .. األصالة كالمعاصرة" الذم نظمتو رابطة العالـ  (.20،21)

 ـ(  2014 ػػػػ ىػ، سبتمبر1435ػ ػػػاإلسبلمي بمكة المكرمة، عاـ )ذك الحجة 
ذ الرياضيات التطبيقية بجامعة عيف شمس القاىرة، تقكؿ د/ صفاء صادؽ؛ أستا في تفسير مادّْمو ًعمميٍّ ليذا المعنى؛ك  ( 2)

يدكر الحديث كثيرا عف »عف ظاىرة االحتكاؾ؛ في مقاؿو ليا بعنكاف: التطكر يعصؼ بمفاىيـ الحتمية الميكانيكية: 
االحتكاؾ في العمـك االجتماعية. فيتحدث البعض عف فكائد االحتكاؾ بيف الثقافات المختمفة، كمف المعتقد أف ىذا 

يد الشعكب غيرى المتقدمة؛ لمحاؽ بركب التقدـ كالحضارة الحديثة كمكاكبة تقدُّـ الدكؿ األخرل. كبمقارنة ىذا الرأم ييف
بمفيـك االحتكاؾ في عمـ الميكانيكا؛ فإنو يمكف مبلحظة أنو في حالة كجكد خشكنة كافية لمنع الحركة النسبية فإف 

؛ كبالمثؿ عند االحتكاؾ بيف الثقافات، كعند كجكد رغبة حقيقية عند ىذا يعني أف الجسميف المتبلمسيف يتحركاف معان 
الثقافة األقؿ تقٌدما في استيعاب الثقافة األكثر تقدُّمان، ككذلؾ عند كجكد رغبة حقيقية عند الثقافة األكثر تقدمان في تفييـ 

لثقافات كيحؿ محميا الحكار، كيتـ كتقدير كاحتراـ الثقافة األخرل؛ فإنو يمكف أف تتناقص الفكارؽ كالصراعات بيف ا
القضاء عمى التخمُّؼ كتتقارب كتائر التقدُّـ عند الشعكب المختمفة إلى حدٍّ كبير كما ىك مبلحظ بيف الشعكب 
ا إذا انعدمت ىذه الشركط؛ فإف االحتكاؾ الضعيؼ مع الثقافة المتقدمة لف يمنع الثقافة المتقدّْمة مف  األكربية. أمَّ

(، العدد: 16. يينظر: مجمة العمـ كالحياة، ص: )«قاء الثقافة المتخمفة عمى ما ىي عميو مف تخمُّؼتقدُّميا؛ مع ب
 ـ(، تصدر عف الييئة المصرية لمكتاب.2018الخامس؛ يناير: )
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غريب في سط غرباء؛ كليس ىذا كفقط، بؿ كييتَّيـ كذلؾ حينئذ بأبشع التُّيـ. كلعؿَّ مف 
 أبرز الصكر التي ظير فييا ىذا الذكباف لمشخصية المسممة:

 صية التي تقمَّصيا.اليأس مف عدـ التفكؽ كالتقدـ عمى أصحاب الشخ .1
ـ ال أف يقؼ في  .2 ـ كما ييرمى بو مف التُّي الكقكؼ في مكقؼ المدافع عف اإلسبل

 .(1)!!مكقؼ الداعي كال أقكؿ المياجـ
 خكؼ مف االنتماء لميكية اإلسبلمية العربية.تَّ التىنىكٍُّر كال .3
التشبو بمف ذاب في شخصيتيـ؛ في مأكميـ كمشربيـ كممبسيـ كأنكحتيـ ..  .4

ئر نكاحييـ االجتماعية؛ كىذه طبيعة المنيـز أماـ مف تغمب عميو كفي سا
كىزمو؛ كقد عقد ابف خمدكف في مقدمتو فصبلن لذلؾ مبينا فيو ىذه الطبيعة 

فصؿ في أف المغموب ُموَلٌع أبداً »لمشخصية االنيزامية؛ فقاؿ تحت عنكاف: 
، كليتى (2)«دهباالقتداء بالغالب في شعاره وزيِّو ونحمتو وسائر أحوالو وعوائ

نما تعٌداه ػػػػ كما يقكؿ رحمو ا  األمرى يقؼي عند حدّْ التقميد القيرم فحسب؛ كا 
الغالب ليا ليس بعصبية كال  بى مى ػػػ كا أعمـ ػػػػ مف أف غى  (3)لما تراه»تعالى ػػػػ 

نما ىك بما انتحمو مف العكائد كالمذاىب قكةً  فاإللحاد، كالمذاىب  .(4)«بأس، كا 
الزنا ك االنحبلؿ الخمقية الشاذة المخالفة لمعقكؿ كلمفطر السميمة، ك الفكري

كسيمة مف إال عند المغمكب  ؛ ما ىيعند الغالبكغيرىا  كالربا كالسرقة ...
 فيو المغمكب. كسائؿ تفكؽ الغالب كانتصاره، كىكذا في كؿ ما خالؼ الغالبي 

نيزـً الميكلًع بتقميد مف فكاقعه ىذا شأنو، كأناسه كٍصفييـ ىك كٍصؼي المغمكًب الم
ىزمو؛ لىييشكّْمكف تحدّْيان ىك مف أكبر التحديات ػػػ إف لـ يكف أكبرىىا ػػػ أماـ الدعكة 

 مية كأماـ الدعاة في ىذا العصر.اإلسبل
                                                                 

ال فالمسمـ مأمكر بأف يدعكا إلى ا تعالى كؿَّ مف لـ يؤمف (  1)  بو كبالنبي محمد صمى اكىذا تنزال في الخطاب؛ كا 
 ؛ كقديما قالكا: اليجـك خير كسيمة لمدفاع.إلى الناس كافة دينو  ييبمغ ف، كمأمكر أعميو كسمـ

 .(505) ، ص:2مقدمة ابف خمدكف ج  (2)
 أم ىذه األمـ المغمكبة.  (3)
األمـ كتقميد  ،تقميد األبناء آلبائيـ ؛، كقد جعؿ رحمو ا تعالى مف ىذا الباب(505) ، ص:2مقدمة ابف خمدكف ج  (4)

 باب.ىذا ال مف افالمقكلة التي تقكؿ: )العامة عمى ديف الممؾ(، فإني ،لممككيـ
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 المطمب الثاني: العزوؼ عف المساجد.
ضافةو لك تدبَّرناىا؛ تمؾ اإلضافة التي أضاؼ ا بيا  ما أجمميا مف خصكصية كا 

لمساجد إليو، كليس ىذا فحسب؛ بؿ كجعميا ميقدّْمةن لنتيجةو ىي أسمى النتائج التي ا
ِ لَََل ﴿في قكلو تعالى: عان؛ تميزت بيا عف دكر العبادة جمي ََّسَِٰجَد َّلِلَّ ۡ نَّ ٱل

َ
ََِؽ  َوأ ٘اْ  حَۡدُؾ

ا َخدا
َ
ِ أ ا  فيي خير البقاع في ىذه المعمكرة؛ إذ قاؿ النبي صمى(1)، {18﴾ }الجف: ٱَّللَّ

، كلذلؾ (2)عميو كسمـ: )أحبُّ الببلد إلى ا مساجديىا، كأبغض الببلد إلى ا اسكاقييا(

                                                                 

البيكت التي تبنييا أىؿ الممؿ لمعبادة، أك كؿ البقاع، أك أعضاء السجكد، أك »كسكاء كانت المساجد ىنا ىي: (  1)
 :، ص21رىا القرطبي في تفسيره عنيا جفيذه ىي كؿ اآلراء التي ذك« ػػػػػ المسجد الحراـػػػػ الصمكات، أك مسجد مكة 

فالمقصكد مف اآلية ىك إخبلص العبادة  كنبذ الشرؾ في أـ أف المقصكد بيا المساجد بالمنظكر اإلسبلمي؛ . (297)
كقد قاؿ ابف جرير الطبرم عف آية الحج بعد أف ذكر أقكاؿ أىؿ التفسير في المراد بيا: أم مكاف ييعبد ا فيو. 

 كصمكات النصارل، كبيع الرىباف صكامع ليدمت: ذلؾ معنى ؛قاؿ مف قكؿ بالصكاب ذلؾ في ألقكاؿا ىذه كأكلى»
نما .كثيرا ا اسـ فييا يذكر التي المسمميف كمساجد كنائسيـ، كىي ؛الييكد  ألف :ذلؾ بتأكيؿ أكلى القكؿ ىذا قمنا كا 
ف ؿالقك  مف خالفو كما فييـ، المستفيض العرب كبلـ في المعركؼ ىك ذلؾ  كجيو فيما مستعمؿ فغير كجو لو كاف كا 
الذم »عنيا:  (. كقد قاؿ أبك جعفر ابف النحاس في إعراب القرآف651، 650، ص: )18ج «إليو كجيو مف إليو

يجب في كبلـ العرب عمى حقيقة النظر أف يككف ييذكر فييا اسـ ا عائدان عمى المساجد ال عمى غيرىا ألف الضمير 
قامتيـ الحدكد كالحؽيمييا كيجكز أف يك  . «كف يعكد عمى صكامع كما بعدىا؛ كيككف المعنى: في كقت شرائعيـ كا 

عطاء المساجد ىذه كلكف .. ىؿ يجكز أف يككف أسمكب اآلية  مف قبيؿ التعريض باألماكف التي ييشرؾ فييا با، كا 
د قرف ا تعالى بالمساجد أماكف العبادة ال سيَّما كق األخرل؟. خصكصية التكحيد كالدعكة إليو كسىٍمًبيا عف األماكف

كىاًمعي  إذ قاؿ ا في سكرة الحج ؛األخرل، فدؿَّ ذلؾ عمى تغايرىا عنيا ـٍ ًببىٍعضو لىييدّْمىٍت صى يي لىٍكالى دىٍفعي المًَّو النَّاسى بىٍعضى ﴿كى
ًثيرنا  اًجدي ييٍذكىري ًفييىا اٍسـي المًَّو كى سى مى مىكىاته كى صى ًبيىعه كى يس ىذا فحسب، فيذه السكرة ػػػػػ سكرة الحج ػػػػ مكية كما قاؿ كل ﴾..كى

ابف عباس كمجاىد كتبعيما عمى ذلؾ كثير مف المفسريف ]مثؿ: ابف عطية، البغكم، أبك حياف األندلسي، .. [ كسكرة 
ـ كغيره مف الجف فيي األخرل مكية. فالمقصكد بالمساجد ىنا أنيا أماكف العبادة الخاصة بالمسمميف. كالمسجد الحرا

 التعريض) مثبلن:؛ يينظر وأسموب التعريض مف األساليب القرآنية المعروفة لدى العمماء مساجد المسمميف. كا أعمـ.
، د/ نبيمة عمي، استخداـ التعريض في األسموب القرآني أ.د/ إبراىيـ الخكلي، ط دار البصائر. في القرآف الكريـ،
والتعريض في القرآف الكريـ (، 31( العدد: )516ػػػػػػ 397بالقاىرة ص: ) لعربيةا اإلسبلمية كاحكلية كمية الدراسات

د/ يكسؼ صابكف ذىب؛ مجمة جامعة القرآف الكريـ كالعمـك اإلسبلمية العدد التاسع كالعشركف  معناه وأمثمتو وأحكامو
 (؛ السكداف.   84 ػػػػ 37ص: )

 (.671) :في مصبله بعد الصبح، كفضؿ المساجد. برقـ، باب: فضؿ الجمكس (المساجد) :أخرجو مسمـ، ؾ(  2)
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،  قبؿ أبدانيـ، قاؿ ا (1)فالمؤمنكف المييتدكف ىـ عمَّاري المساجد بقمكبيـ كأركاحيـ
ِم ٱٓأۡل﴿تعالى:  ۡ٘ ِ وَٱَۡلَ َْ ةِٱَّللَّ َِ ْۡ ءَا َِ  ِ ََِسَِٰجَد ٱَّللَّ ُر  ُّ َّا َحۡؿ ةَ وَءَاَت  ِخرِ إِجَّ َٰ٘ ََ هَاَم ٱلرَّ

َ
ةَ  َوأ َٰ٘ َي ٱلزَّ

 َْ خَِدي ۡٗ ُّ ۡ َْ ٱل ٘اْ ِِ ن يَُسُ٘ٓ
َ
هَِى أ ْوَلٰٓ

ُ
ََۖ َذَؿََسٰٓ أ ُۡ ََيَۡض إِٗلَّ ٱَّللَّ َ أجمؿ »{، كىي:18}التكبة:  ﴾َول

ما تقع عميو عيف اإلنساف في عالـ اإلسبلـ .. كبالفعؿ فإف المساجد حارسة عالـ 
ىك مركز ترابط الجماعة اإلسبلمية كىيكميا المادم المممكس، فبل اإلسبلـ .. المسجد 

تكتمؿ الجماعة إال بمسجد يربط بيف أفرادىا؛ بعًضيـ ببعض، يتبلقكف فيو لمصبلة 
كتبادؿ الرأم، كيقصدكنو لمكقكؼ عمى أخبار جماعتيـ، كيمتقكف فيو مع رؤسائيـ، أك 

مف أركانو كما يفعؿ الناس عندما  كف إليو لمجرد االستمتاع بالقعكد في ركفو يي جً يتَّ 
يزكركف حديقة ليركحكا عف أنفسيـ، فالمسجد عمى ىذا ضركرة دينية كضركرة سياسية 
كضركرة اجتماعية أيضا بالنسبة لكؿ مسمـ عمى حدة، كبالنسبة لجماعة المسمميف 

 . فالمسجد لو في اإلسبلـ فضائؿ(2)«لمعمـ كمعاىدي لمدراسة ممة .. كالمساجد مراكزج
أكثر مف أف تيحصر، كأشير مف أف تيذكر. كليس ىذا مجاؿ سردىا؛ فمقد تكمـ العمماء 

كغيرىا مف عمـك  (4)كمكسكعاتيـ الفقيية (3)عف ذلؾ في مصنفاتيـ كمؤلفاتيـ الحديثية
 قدرىا. كما ىذا إال لعمك شأنيا كعظيـً  (5)اإلسبلـ بؿ كأفردكىا بالبحث كالدراسة
 ؟!الناس عنيا ببحثنا الذم نحف بصددهكلكف .. ما لممساجد كعزكؼ 

إف ىذه القضية ػػػ قضيةى عزكًؼ الناًس كبيعًدىـ عف المساجد ػػػ لتيشكّْؿ تحديا مف 
أكبر التحديات أماـ الدعكة اإلسبلمية؛ كذلؾ ألف المسجد في بداية أمره عند المسمميف 

بلمية، كعمىمان كمناران كاف جامعان لمعبادة كجامعةن لمدراسة كالعمـ، كمركزا لمثقافة اإلس
                                                                 

:ف بذلؾ؛ الصبلة كالسبلـ عميو (  كقد أخبر1) ٍيرىةى عىًف النًَّبيّْ صمى ا عميو كسمـ قىاؿى ٍبعىةه ييًظمُّييـي المَّوي في ًظمًّْو ) عىٍف أىًبي ىيرى سى
ؿه قىٍمبيوي ميعىمَّؽه  ..يىٍكـى الى ًظؿَّ ًإالَّ ًظمُّوي  رىجي اًجدً كى سى كالبخارم: كتاب األذاف، باب: مف جمس في المسجد ، ..( في اٍلمى

 (.1031كمسمـ في كتاب الزكاة، باب: فضؿ إخفاء الصدقة، برقـ ) (،660ينتظر الصبلة كفضؿ المساجد، برقـ: )

 .كيتالمعرفة. المجمس الكطني لمثقافة، الك عالـ :ط (،32 ،30 ،28، 27: )د/ حسيف مؤنس، ص ،المساجد  (2)
 أخبارا عف المساجد مف أحاديث النبي صمى ا عميو كسمـ. رحمو ا تعالى جمع فيو ففي صحيح مسمـ كتاب(  3)
 (.229ػػػ 194: )ص .37الصادرة عف كزارة األكقاؼ الككيتية ج "المكسكعة الفقيية" :أمثاؿ(  4)

المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية بمصر. ك"إصبلح  "إعبلـ الساجد بأحكاـ المساجد" بدر الديف الزركشي، ط :أمثاؿ  (5)
 .المكتب اإلسبلمي. بيركت :ناصر الديف األلباني. ط :المساجد مف البدع كالعكائد"، جماؿ الديف القاسمي، تحقيؽ
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لممسمميف، ليس ىذا فحسب؛ بؿ كسٌدان منيعان أماـ كؿ مف يريدكف إبعاد المسمميف عف 
ـ كتكجيييـ إلى ًكجية ال يريدىا ا تعالى كال رسكلو صمى ا عميو كسمـ. كلذلؾ  ديني

 مف أخطر ما يكاجو الدعكة اإلسبلمية.  اكاف العزكؼ عني
معيف  أكؿ ما ظير التعميـ في اإلسبلـ كاف غيرى : »(1)يقكؿ الطاىر بف عاشكر

يـ بعضان القرآف في منازليـ كفي مجامعيـ، كلكف لما كاف ـ بعضي عمّْ ، فكاف يي المحؿٌ 
المسجد ىك المجمع لمناس في المدينة، كاف ىك المكًضع المتعيف لمتعميـ لمف لـ يجد 

في المسجد .. كأكؿ مف جمع ػػػػػ يجمس ألصحابو إال  مكضعان، كما كاف النبي ػػػػػ 
بف عبد ا  بف الخطاب ػػػػػ رضي ا عنو ػػػػػػ، كأقاـ عامرى  الصبياف في المكتب عمري 

ـ بعد  ـ لمتعميـ، كجعؿ لو رزقان مف بيت الماؿ، كأمره أف يجمس لمتعمي الخزاعي أف يبلزمي
حكف صبلة الصبح إلى الضحى العالي، كمف صبلة الظير إلى صبلة العصر كيستري

 بقية النيار، كلما رجع عمر مف تفقده ببلد الشاـ رتَّب لمصبياف المتعمميف االستراحةى 
 .(2)«يكمي الخميس كالجمعة

كاف المكاف الذم ييعمَّـ فيو أبناء المسمميف ىك المسجد، فقد انتقؿ  ماثـ إنو بعد 
مف بيدؼ الحفاظ عمى طيارتو؛ ألف األطفاؿ ال يتحفظكف  وىذا المكاف إلى خارج

كاف بعض المعمميف يقـك بميمتو في المساجد، كلكفَّ عبث الصبياف »النجاسة فقد: 
الصغار الذيف ال يتحفظكف مف النجاسة جعؿ الفقياء يمنعكف مف تعميـ الصبياف في 

  .(3)المسجد
                                                                 

لد فضيمتو عاـ (1 تكطدت العبلقات بيف ك ـ، 1913ـ بتكنس، كنيؿ مف عمـ الشيخ محمد عبده، كالتقى بو عاـ 1879(  كي
في شتى فنكف  ةكثير ـ كلو مؤلفات 1926عاـ  صار مفتيان ك جميف ككانت بينيما مراسبلت حكؿ اإلصبلح كالتجديد، الر 

ـ، مجمة األزىر، عدد جمادل 1973ا، تكفي سنة م، كغيرى.. العمـ أمثاؿ: تفسير التحرير كالتنكير، كمقاصد الشريعة
 (. 1111ػػػػػ  1118ىػ ص: )1433األكلى لسنة 

( 54، 53لصبح بقريب )التعميـ العربي اإلسبلمي "دراسة تاريخية كأراء إصبلحية"( لمطاىر بف عاشكر، ص: )أليس ا  ((2
 دار السبلـ.  2117ىػ، 1428باختصار، ط الثانية 

قاؿ ابف القاسـ: سئؿ مالؾ عف الرجؿ يأتي بالصبي إلى المسجد، أتستحب ذلؾ؟ قاؿ: إف كاف قد بمغ مكضع »  (3)
ف كاف صغيران ال يقر فيو كيعبث، فبل أحب ذلؾ..، كأما األدب، كعرؼ ذلؾ ، كال يعبث في المسجد فبل أرل بأسان. كا 

: ال أرل ذلؾ يجكز ألنيـ ال يتحفظكف مف النجاسة، كلـ ينصب المسجد لمتعميـ قاؿ أبك فركل عف مالؾ قكلىوسحنكف 
 .بتصرؼ (324ص: )التالي. يينظر المصدر « الحسف: جكاب صحيح، كتكسب الدنيا في المسجد ال يصمح 
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 .(1)«فظيرت الكتاتيب منفصمة عف المساجد، كأصبحت خاصة بتعميـ الصبياف
في الدعكة إلى ا تعالى كتعميـ الناس أمكر دينيـ،  فالمسجد ىك الكسيمة المباشرة

كلو المميزات كالخصائص التي تجعمو محطَّ أنظار الجميع عف غيره مف الكسائؿ 
األخرل؛ فيك يتعامؿ مع الجميكر مباشرة كليس مف كراء شاشة أك مكجات صكتية، أك 

ركيـ أفراحيـ فيشا ؛يوصحؼ مكتكبة أك ما شابو، ففيو يتعايش الداعية مع مدعكّْ 
ـ مف المشكبلت كالحكادث، كالخطاب فيو مبني  كأحزانيـ، كييبصرىـ كذلؾ بما يحدث لي
عمى المشاركة في الرأم، كتكجيو لؤلفكار التي قد تطرأ عمى أذىاف السامعيف؛ .. 
كغيرىا كثير مف المميزات كالخصائص التي ال تكجد في كسائؿ الدعكة األخرل، فكثير 

، كال يجدكف إجابات عمى دكف مف كراء الشاشات أم نكعو لممشاركةال يجمف المدعكيف 
 تساؤالتيـ كأفكارىـ، بؿ ككثير منيـ ال يستطيعكف القراءة كال الكتابة. 

إذا فالمسجد ىك قمب المسمميف النابض، كمحركيـ إلى حمؿ الدعكة كنشر »
اسبة. كييمكف لنا العقيدة كتكجيو الناس التكجيو الصحيح باألسمكب الحسف كالكسيمة المن

 أف نبيف أىمية المسجد في نشر الدعكة مف خبلؿ النقاط التالية:
سبلميـ، كتعميؽ مفيـك أوالً  : تكثيؽ صمة الناس با تعالى كتقكية إيمانيـ كا 

 العقيدة الصحيحة في نفكسيـ كتحذيرىـ مف الشرؾ كالخرافة.
 : تكضيح معاني العبادة الصحيحة.ثانيا
 النبي صمى ا عميو كسمـ.: تبميغ سنة ثالثا
 : إيضاح ما كاف عميو السمؼ الصالح مف الفقياء كالعيبَّاد كالنُّببلء.رابعاً 

 : إبراز تاريخ األمة اإلسبلمية المجيد.خامسا
 : مناقشة ما ييـ الناس معرفتو كما أشكؿ عمييـ في حياتيـ.سادسا
 : ترغيب الناس في كؿ خير كترىيبيـ مف كؿ شر.سابعا
شاعة مفاىيـ اإلخاء كالبذؿ كالعطاء. :ثامنا  تقكية الصمة بيف المسمميف كا 
 : إنشاء ًحمؽ العمـ في المسجد في مختمؼ العمـك كالمعارؼ اإلسبلمية.تاسعا

                                                                 

 ـ.1968(، دار المعارؼ بمصر87التربية في اإلسبلـ، أحمد فؤاد األىكاني، ص: )  (1)
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 : إمكانية مساعدة أصحاب الحاجات.عاشرا
: المسجد ىك ممجأي لؤلقميات اإلسبلمية في البمداف الغير إسبلمية عشر حادي

 .(1)«اء بمف يقكمكف عمى شؤكنوفبل بد مف االعتن
ميما تعددت طيرؽ العمـ في العصر الحديث؛ فبل يعني ىذا إىماؿ الطريقة فػ

دكرىه الخطير في عممية  إف لممسجد»األكلى لدل الميسمميف كالتي عمييا نشأكا كتربٍَّكا؛ فػػ:
ـ الخمقية اإلسبلمية لدل األفراد كالجماعات، خاصة إذا تكافرت لو  اإلمكانيات تنمية القي

ذا كاف دكره في حاضرنا المعاصر قد تراجع ػػػ إلى  مكانيات مادية، كا  مف قكل بشرية كا 
ه قائـ حدّْ ما ػػػ لكجكد المدارس، ككسائؿ اإلعبلـ، فإف ذلؾ ال يعني اختفاء دكره، فدكري 
، بما كلذا تجب العناية بو، كتطكيره ًبنايةن كأىدافان، مما يعيقو مف القياـ بكظيفتو كأىدافو

 .(2)«يجعمو قادرا عمى خدمة الحياة اإلسبلمية المعاصرة في إطار أىداؼ اإلسبلـ
أف تيؤدَّل فييا كظيفتييا لى مىف مىنعيا كألجؿ أىمية المساجد ىذه؛ فقد جعؿ ا تعا

ـى الناس، إًذ المترتَّ  ـي إنكاره، كشيكعي  بي أظم  عمى ىذا المنع ظيكري اإلشراؾ با كعد
كرات، كغير ذلؾ مما ىك معمـك مف تعطيؿ لؤلمر بالمعركؼ كالنيي عف الفكاحش كالمن

ـ اإلنكارم التكبيخي الذم ينفي  المنكر؛ ألجؿ ذلؾ كغيره جاء التعبير القرآني باالستفيا
ْۡ  : ﴿الظمـ عف كؿ أحد إال ىذا الذم منع مساجد ا مف كظيفتيا، فقاؿ ا تعالى َِ َو

ََِسَٰجِ  ََٔؽ  َِّ  ْ َّّ ُُ مِ ۡػََ
َ
ن أ

َ
ُۡ أ ُٗ َ َِا ََكَن ل هَِى  ْوَلٰٓ

ُ
ه أ ٓ ا َٗ ِ ُٕۥ وََشََعَٰ ِِف َخرَاة ُّ َٗا ٱۡش ن يُۡذَيَر ذِي

َ
ِ أ َد ٱَّللَّ

ۡجيَا ِخۡزي   ُۡ ِِف ٱلُّ ُٗ َ َٖآ إِٗلَّ َخآنِمَِيه ل ُۡ ِِف ٱٓأۡلِخرَةِ َؾَذاٌب َؾِؼيُ   يَۡدُخَُ٘ ُٗ َ  {.114}البقرة:  ﴾َول
)المسألة الخامسة(: السعي »ية كمسائميا: فخر الرازم حكؿ تفسيره ليذه اآلالقاؿ 

في تخريب المسجد قد يككف لكجييف: "أحدىما" منع المصميف كالمتعبديف كالمتعيديف 
لو مف دخكلو فيككف ذلؾ تخريبان. "كالثاني" باليدـ كالتخريب، .. )المسألة السادسة(: 

                                                                 

األسس العممية لمدعكة اإلسبلمية دراسة تأصيمية عمى ضكء الكاقع المعاصر.، د/ عبد الرحيـ بف محمد المغذكم. (  1)
 ـ.2010ىػ 1431الرياض. الثانية  ،. ط دار الحضارة( باختصار كتصرؼ761ػػ ػػػ 759) :ص

)األخبلؽ كالقيـ التربكية في اإلسبلـ( ضمف مكسكعة نضرة النعيـ  :عمي خميؿ أبك العنيف، بعنكاف مف بحث لمدكتكر:(  2)
إشراؼ الشيخ عبد ا بف بداد مجمكعة مف المتخصصيف، عفي مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ صمى ا عميو كسمـ. إ

 ـ.1998ىػ 1418، السعكدية ،دار الكسيمة جده  . ط(172) :ص 1جحميد.
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ف الشرؾ ظمـ ظاىر اآلية يقتضي أف ىذا الفعؿ أعظـي أنكاع الظمـ، كفيو إشكاؿ أل
ٌُ َؾِؼيُ  ﴿عمى ما قاؿ تعالى:  َۡ َك ٍَُؼ ۡ ِ ِّ مع أف الشرؾ أعظـ مف ىذا الفعؿ ، ﴾إِنَّ ٱل

ككذا الزنا كقتؿ النفس أعظـ مف ىذا الفعؿ. )كالجكاب عنو(: أقصى ما في الباب أنو 
و تي حٍ . ىذا مف جيةو، كمف جية أخرل ما كضَّ (1)«عاـ دخمو التخصيص فبل يقدح فيو

ف كافر المترتبة عمييا مف تعطيؿ مف اآلثا  لؤلمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر؛ كا 
الفخر الرازم قد ذكر نكعيف مف أنكاع تخريب المساجد كىي أنكاع حسيَّة، إال أف ىناؾ 

  أىمية عف ذلؾ إف لـ يكف أىميا: نكع آخر ال يقؿُّ 
ال فما العبرة مف كجكد مسجد كمص .(2)منعي أثرىا في المجتمع كىك مّْيف كدعاة؛ كا 

يابان ال  كلكف ىذا كمَّو جسد ببل ركح، فالجسد الذم ييمارس حركاًتو كسكانًتو؛ ًذىابا كا 
ف  شؾ في أنو يحمؿ ركحا تيحركو، أما إذا كاف ال يستطيع ذلؾ فبل شؾ بأنو ميَّت كا 

ۡيخا ﴿كاف بيف األحياء ىيكبلن؛ فسبحاف مف قاؿ:  َِ ْ ََكَن  َِ َو 
َ
خۡ أ

َ
ُٕ وََجؿَ ا لَأ َٔا ََلُۥ ُٓ٘را يَۡيَنَٰ ا َۡ

ِِش ةِِٕۦ  ّۡ ََُؿَِٰج ٍَۡحَس ِِبَارِج  َح ُٕۥ ِِف ٱٍؼُّ رََُ َِّ  ْ َّ ه  ِِف ٱنلَّاِس َي َٗا ۡٔ ِ  .{122}األنعاـ:  ﴾ِّ
، كبو حيه، كحياتيو ىذه جعمت لو نكرا، كىذا النكر يمشي  فيك بغير اإلسبلـ ميّْته

يمشي بيف الناس  بو بيف الناس. فكذلؾ ينبغي أف يككف المسجد في حياتنا؛ نكر
عند  ييضيء ليـ الظممات المدليمَّة، كييفرج عنيـ الكركب المممَّة. ال أف يككف كما

 .. كلكنيا جكفاء. البييج البرَّاؽمنظرو اللعبادة، ذاًت اآلخريف في ديكرو ا
                                                                 

الشيير بخطيب الرم  ،المشتير بالتفسير الكبير مفاتيح الغيب لئلماـ فخر الديف محمد الرازم ،تفسير الفخر الرازم(  1)
 ـ 1981ىػ 1401دار الفكر بيركت. ط أكلى  :ط باختصار، .(11) :، ص4ج

ََث   بِۡئ  وَ  شبيوه بيذا قكؿ ا تعالى: ﴿ (  2) َؿعَّ ال يستقى منيا، : »في تفسيره ليا { قاؿ ابف كثير رحمو ا45﴾ }الحج: ُِّ
عطميا أىميا: ترككىا.. »كفي تفسير الطبرم: (. 438، ص: )5ج «كال يردىا أحد بعد كثرة كاردييا كاالزدحاـ عمييا

. (590/591: )، ص16الطبرم، ج جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، تفسير « التي قد تركت .. ال أىؿ ليا
ككثيرا ما نعى ا عمى ىؤالء الذيف عطَّمكا حكاسَّيـ فمـ ييتدكا  .ـ2001يؽ عبد المحسف التركي. ط دار ىجر.قتح

ُۡ هَُُ٘ب  ﴿بيا إلى اإليماف؛ كقكلو تعالى:  ُٗ َ َ٘ن  ل ُٗ ُۡ أَۡخُي  ٗلَّ َحۡمَو ُٗ َ ا َول َٗ ِ ُۡ ءَاذَ  ة ُٗ َ ا َول َٗ ِ وَن ة ٓه  ان  ٗلَّ ُحتِِۡصُ ا َٗ ِ ُؿَ٘ن ة َّ  يَۡص
، ﴾ ٗلَّ

َٰمَُِ٘نَ ﴿ فمما كانكا كذلؾ معطّْميف ليا؛ أصبحكا كما كصفيـ ا تعالى: ُُ ٱٍَۡغ ُٖ هَِى  ه أُْوَلٰٓ ٌُّ ُۡ أََض ُٖ  ٌۡ َ ُِ ة َٰ َٓۡع
هَِى َيٱۡۡلَ  ﴾أُْوَلٰٓ

ا عف كظيفتيا كىي كعمى كؿٍّ فالمقصكد مف ذلؾ: أف تعطيميا لـ يكف بيدميا كلكنو كاف بمنعي{. 179}األعراؼ: 
سيقيا الناس كما في مثاؿ البئر المعطَّمة، كالتفكُّر في آيات ا تعالى؛ كمف ثـٌ اإليماف بو، كما في مثاؿ الحكاس، 

 فيي مكجكدة كلكنيا ال تعمؿ.



يَّات  القسم األول: التحدِّ

 

 33 

؛ كذلؾ عف رفع المستوى الثقافي لألمة»ىذا .. كلييعمـ أف مف رسالة المسجد: 
 ما ييتمى مف القرآف في الصمكات الجيرية كخطب الجمعة، كالقرآفي  طريقيف؛ األكؿ: تدبر

كتاب يتحدث في العقائد كالعبادات كاألخبلؽ كالقكانيف كالشئكف المحمية كالدكلية، 
التكاريخ مثمما يتحدث عف ا كصفاتو كحقكقو سكاء بسكاء. كقد  الككف كيىسردي  كيصؼي 

.. كأما الطريؽ الثاني لتثقيؼ األمة فيك  السمؼ، دكاف ذلؾ المصدر األكؿ لممعرفة عن
، بؿ إف الشّْعر كاف  الدركس التي انتظمت في ساحات المساجد، تتناكؿ جميع العمـك
ييمقى في المسجد، ككاف الصحابة يسمعكف إلى حساف بف ثابت كىك يينشد قصائده 

الًعظاـ السياسية، كمعركؼ أف المدارس الفقيية الكبرل كانت في المساجد كأف األئمة 
ـ فييا، كالفقو كاإلسبلمي يحتكم عمى كؿ ما ييـ البشرية مف الميد  كانكا يىمقكف تبلمذتي

 . (1)«إلى المحد
ضكع التحديات ػػػػ أمره آخر كيدؿ عمى أىمية المساجد في ىذا المكضكع ػػػػ مك 

عكف مف خبللو إبعادنا عنيا إال أف أعداءنا ال يترككف سبيبل مف السبؿ يستطيكىك: 
مككه، فعف عائشة رضي ا عنيا، عف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ: )إنيـ ال سك 

يحسدكنا عمى شيء كما يحسدكنا عمى يـك الجمعة التي ىدانا ا ليا كضمكا عنيا، 
، كىذه (2)كعمى القبمة التي ىدانا ا ليا كضمكا عنيا، كعمى قكلنا خمؼ اإلماـ: آميف(

يا إال أنيا تتعمؽ بالمساجد، كما ىذا الحسد إال صكرة مف األشياء الثبلثة عمى اختبلف
ٌِ  َودَّ َيرِۡي  ﴿صكر حسدىـ األكبر الذم كضَّحو ا تعالى لنا كبينو؛ إذ قاؿ:  ٖۡ

َ
ْۡ أ ِ ِّ

ارًا  ُۡ ُيمَّ ُِس ُْۢ بَۡؿِد إِيَؿَٰٔ ِ ِّ  ُ وَُٓس ٘ۡ يَُردُّ َ ًٍَِۡتَِٰب ل ُٓمِصُِٗ اَخَصدا ٱ
َ
ْۡ ؾِِٔد أ ِ َِا حَ  ِّ ُْۢ بَۡؿِد  ِ ِّ َ بَيَّ

 َۖ ُُ ٱۡۡلَنُّ ُٗ َ  يصدكنيـ عف المساجد كالجماعات. {، فبلـز األمر أنيـ س109بقرة: }ال ﴾ل
                                                                 

يئة . ىدية ى(97)ص:  : ما دكر المسجد في اإلسبلـ؟(13) مائة سؤاؿ عف اإلسبلـ؛ محمد الغزالي، الجزء الثاني  (1)
  (.91. الجزء الثاني السنة )ق(1439كبار العمماء، ًضمف منشكرات مجمة األزىر، عدد صفر )

حديث »( قاؿ: 25029( كفي تحقيؽ شعيب األرنؤكط برقـ: )135/ 6) :برقـ ،كالمفظ لوأحمد في مسنده،  أخرجو(  2)
إقامة ): تاباجة في سننو ك( ابف م988) :، كالبخارم في األدب المفرد، باب: )فضؿ السبلـ( برقـ«صحيح
(. كقاؿ في مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة لئلماـ البكصيرم: 856، باب: )الجير بالتأميف(، برقـ: )(الصبلة

. دار (466: )ص ،1خميؿ مأمكف شيحة. ج :، تحقيؽ«ىذا إسناده صحيح كرجالو ثقات، احتج مسمـ بجميع رجالو»
 .بيركت لبناف ،المعرفة
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ال شؾ أنو سيسعى لتحقيؽ ىدفو مف  ػػػ داء الحسد ػػػػ كألف الذم يتشبع بيذا الداء
زكاؿ النعمة التي يىحًسدي المحسكدى عمييا؛ كىذا السعي إما أف يككف عف طريؽ: األقكاؿ، 

فعاؿ، أك ػػػػػ عند عجزه عف األقكاؿ كاألفعاؿ ػػػػػ بالعيف؛ إذ ىي مف جكارح الحسد أك األ
 . (1)األصيمة

قدىىـ كحسدىىـ؛ ما أسسو حكماؤىـ في التي ينفثكف مف خبلليا حً  األقواؿفمف 
فضح فبلسفتينا كؿَّ مساكئ الديانات األممية ػػػ غير الييكدية كسيى » بركتككالتيـ قائميف:

نما ىي الشبيات ، (2)«ػػػػ كما مف شؾٍّ ػػػ كلك يسير ػػػ في أف اإلسبلـ ليس فيو مساكئ؛ كا 
التي يثيركنيا عميو في عقائده كعباداتو كمعامبلتو كشعائره كاليدؼ األعظـ مف ذلؾ 
ىك صرؼ المسمميف عف دينيـ كشعائرىـ. فإلقاء الشبو كالشيكات أماـ المساجد 

ـي أخطاء المصمّْي ذاعتييا، كالتشيير بيـ ككأف لـ يكف كركَّاًدىا، كتضخي  فيف كا 
ـ كالرقي؛ ىـ، كتصكير المساجد بصكرة تجعميا حجرى عٍثرة أماـ التقدُّ المخطئيف أحده غيري 

في الغرب مف الكنائس التي أحكمٍت قبضتيا عمى  لعبادةكما كيصفت قبؿ ذلؾ دكر ا
حاربٍت العمماء كاألمراء كؿّْ شيءو بتعاليميا المحرفة كبقساكستيا كرىبانيا كأحبارىا؛ ف

ثار أتباعيا عمييا فيجركىا كجعمكىا كحاربت حتى الفطرة اإلنسانية فكانت النتيجة؛ أف 
فأرادكا بيذا الصنيع إلحاؽ  .!!كمظيران حضاريا ال غير بذلؾ ىيكبلن ال ركح فيو

 ىكىذا  كالمقصكد مف كؿّْ  ،التي ال ييعبد فييا إال الشيطاف المساجد بيذه األماكف
 رؼ الناس عف المساجد.ص

مكازيا كمساكيان  ؛الذم يتبعو ىؤالء لزكاؿ تمؾ النعمة مف المحسكد العمؿكقد يككف 
 ببناء مف المنافقيف أبك عامر الراىب كجماعةه  قاـكما  في الظاىر ما عند المحسكد،

، فيك مسجد بيني لصرؼ الناس عف مسجد النبي صمى ا عميو (3)مسجد الضرار
 جزاؤه اليدـ كالحرؽ.فكاف  !!كسمـ

                                                                 

(، 5740حؽ( برقـ: ) : )الطب(، باب: )العيف(، أخرجو البخارم، ؾالعيف حؽؿ النبي صمى ا عميو كسمـ: )(  كما قا1)
 كفيو زيادة(. كغيرىما. 2188، 2187: )السبلـ(، باب: )الطب كالرقى كالمرضى( برقـ: )كمسمـ في ؾ

 يماف. المنصكرة ػ مصر.. ط مكتبة اإل(158) :بركتكككالت حكماء صييكف، البرتكككؿ الرابع عشر. ص  (2)
 .(217ػػػػػ  210، ص: )4جيينظر قصة ىذا المسجد كسبب بنيانو كىدمو في تفسير ابف كثير  ( 3)
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 ِإَون﴿كما يقـك مقاميا مف أدكات الحسد؛ فما قكؿ ا تعالى:  العيفكأما عف 
َّۡجُٔ٘ن   َ ُٕۥ ل ْ ٱَّّلِۡيَر َويَُو٘لَُ٘ن إَِّٓ ٘ا ا َشُِّؿ َّّ َ ُۡ ل ةَۡصَٰرِِٖ

َ
ٍُِوََ٘ٓى ةِد ْ ٍَُُيۡ َْ َزَمُروا ِي  ﴾يََسادُ ٱَّلَّ

ًر النبي صمى ا عميو كسمـ الذم تكلى ، ككذلؾ خبري ًسحٍ عنّا ببعيد (1){51}القمـ: 
؛ كىك لبيد بف األعصـًكبره ييكدم، بينو كبيف المنافقيف حً   .(2)مؼه

ىذا .. كلقد تعددت صكر عزكؼ الناس عف المساجد كالرغبة عف العمـ الذم 
 ييدرس فييا؛ فمف ىذه الصكر:

 عدـ شيكد الصمكات المكتكبات في جماعة أك حتى فرادل. .1
ـ بالمساجد؛ االىتماـ البلئؽ بيا كبالرسالة التي تؤدييا. فترميميا عدـ االىتما .2

برازىا بصكرة جميمة أماـ عيكف الناظريف أمره في الكجكد ليس  (3)كتشييدىا كا 
 بالصكرة المرجكة. 

بيعد الفئات العيمرية الشبابية ػػػػػ )مرحمة ما قبؿ المراىقة ػػػ كمرحمة المراىقة ػػػػ  .3
عيف( ػػػػػ؛ عف المساجد حتى أصبحت في غالب أمرىا كمرحمة ما دكف األرب

 .أك كادكا لكبار السف ممف أحيمكا عمى المعاش
مكي كثير مف األماكف ذات الكثافة السكانية العالية مف المسمميف عنيا. .4  خي
ذا ما تجاكزنا حدكدى المكاف كالمغةً  .5 كالمحيًط اإلسبلمي؛ إلى دكؿو ليس  العربية كا 

ىران؛ لكجدنا القكانيف تيسفُّ ألجؿ منع اآلذاف مف أف فييا شعار اإلسبلـ ظا

                                                                 

 (.207ػػ  202، ص: )8يينظر تفسيرىا في تفسير ابف كثير، ج  (1)
، بأرقاـ: (طب)التاب: كك ،(3268) :برقـ )صفة إبميس كجنكده(،، باب: ()بدء الخمؽكتاب:  :أخرجو البخارم  (2)

ككتاب: )األدب(، باب: )إف ا يأمر بالعدؿ كاإلحساف .. كترؾ إثارة الشر عمى مسمـ أك كافر(،  (5766ػػػ  5763)
: كتاب )السبلـ(، باب: مسمـأخرجو ك  (،6391(، ككتاب: )الدعكات(، باب: )تكرير الدعاء( برقـ: )6063برقـ: )

في مسنده، بأرقاـ:  كأحمد (3545)الطب(، باب: )السحر(، برقـ: ): كتاب: كابف ماجة (.2189)السحر( برقـ: )
  (. كغيرىـ.24650، 24348، 24347، 24300)

؛ إذ قاؿ عميو السبلـ: )ما أمرت بتشييد المساجد(، المقصكد بالتشييد ليس ىك ما نيى عنو النبي صمى ا عميو كسمـ  (3)
كلكف المقصكد ىنا خمكىا في  (،448بناء المساجد، برقـ: )أخرجو أبك داكد في سننو، كتاب: الصبلة، باب: في 

 كثير مف األحياف مف مقكمات االستعماؿ اآلدمي.



يَّات  القسم األول: التحدِّ

 

 36 

ييرفع، بؿ كمنع بنياف المساجد في ىذه األماكف. فكاف ىذا مف صكر عزكؼ 
 الناس ػػػ األقميات المسممة ىناؾ ػػػ عف بيكت ا تعالى.

فكاف ىذا الكاقع المتعمؽ بالكسيمة األكلى كالمباشرة لمدعكة اإلسبلمية؛ ييشكّْؿ تحديا 
بيران، ال سيّْما كنحف نريد مف الجماىير أف يمتفكا حكليا ػػػػ أم المساجد ػػػػ، كأف يجعمكا ك

صيبلن مف مصادر تككينيـ ثقتيـ في القائميف عمى أمرىا، كأف تككف المساجد مصدرا أ
 الثقافي.

 المطمب الثالث: ُندرة الكوادر والمرجعيات العممية.
ًبًؿ اٍلًمائىًة. الى ) ـ أنو قاؿ:كسمعميو المَّوً صمى ا  رىسيكؿً  صحَّ عىف ًإنَّمىا النَّاسي كىاإٍلً

. فالناس مف حيث الكثرة ال يعمـ عددىىـ إال ا تعالى، كىذه (1)(تكاد تجد فييا راحمة
ال النذري اليسير؛ الذم إذا ما قيكرف  الكثرة اليائمة ال يحمؿ ىمَّيا كال يكشؼ كركبىيا إ

كادٍت أف ائمة ػػػ ال أقكؿ ػػػ كانت النسبة ضعيفة أك ضئيمة؛ بؿ ىـ بتمؾ الكثرة اليعدىدي 
 كىذا عمى عمـك الناس. منعدمة، تككف

كأما إذا جعمنا تمؾ النظرة خاصة بالمسمميف؛ فاألمر ال يخرج عف ذلؾ أيضا، 
فأىؿ الفضؿ، كأىؿ العمـ، كأىؿ التقكل كالكرع؛ قميمكف جدا بالنسبة لغيرىـ. كىذا كاقع 

العمماء الذيف ىـ عند »فػ:  ىد ال شؾ فيو، فعندنا نيدرةه في ىذا األمر؛مممكس كمشا
ليـ  أىؿ السنة ذرائع لمعرفة الحكـ الشرعي، كطاعتيـ مقيدة بيذا االعتبار؛ إذ ليستٍ 

طاعة مطمقة كال طاعة ذاتية، كليس ليـ حؽ في التشريع المطمؽ، كال يتجاكز دكرىـ 
األحكاـ منيا، كالنظر في النكازؿ كبياف الحكـ  يا كاستنباطى نصكص الكحي كفيمى  حفظى 

                                                                 

، باب: (فضائؿ الصحابة)كتاب  ،مسمـك ( كالمفظ لو، 6498)الرقاؽ( باب: )رفع األمانة( برقـ: ) :البخارم، كتاب(  1)
 ظ: )... ال يجد الرجؿ فييا راحمة(. كغيرىما.( بمف2547)الناس كإبؿ مائة ال تجد فييا راحمة(، برقـ: )

قاؿ الخطابي: تأكلكا ىذا الحديث عمى كجييف: أحدىما: أف الناس في أحكاـ الديف سكاء »قاؿ ابف حجر في الفتح: 
... كالثاني: أف أكثر الناس أىؿي نقص، كأما أىؿ الفضؿ فعددىـ قميؿ جدان، فيـ بمنزلة الراحمة في اإلبؿ الحمكلة، 

قكلو تعالى: ﴿كلكف أكثر الناس ال يعممكف﴾ ... كقاؿ األزىرم: الراحمة عند العرب الذكر النجيب كاألنثى  كمنو
النجيبة، كقاؿ القرطبي: الذم ييناسب التمثيؿ أف الرجؿ الجكاد الذم يحمؿ أثقاؿ الناس كالحماالت عنيـ كيكشؼ 

 .ط دار طيبة (663، 662) :، ص14ج فتح البارم«. كربيـ عزيز الكجكد كالراحمة في اإلبؿ الكثيرة



يَّات  القسم األول: التحدِّ

 

 37 

فيذا الصنؼ  .(1)«الشرعي فييا بالرد إلى نصكص الشريعة كقد ييصيبكف كقد ييخطئكف
 (.الى تكاد تجد فييا راحمةمف العمماء ىك عندنا كما كصؼ النبي صمى ا عميو )

ـ قد خبل إف المتتبع لتاريخ المسمميف الزاىر الباىر ال يجد عصرا مف عصكرىف
إذا ما طكينا عيد  :مميا؛ فمثبلمف ىذه المرجعيات كالككادر العممية المكثكؽ في عً 

أمر مكفكر عندىـ ال مـ كعيد خمفائو الراشديف ػػػػػ إذ ىك النبي صمى ا عميو كس
يجحده إال مكابر، كالميستدؿُّ عميو كمف يطمب الدليؿ عمى سطكع الشمس في كسط 

 تجاكزنا ذلؾ كجدنا:النيار ػػػػػ، إذا ما 
عبد ا بف عباس رضي ا عنيما، كسعيد بف المسيب، كعركة بف الزبير، عبيد 
ا بف عبد ا بف عتبة بف مسعكد، سالـ بف عبد ا بف عمر بف الخطاب، كسميماف 
بف يسار، كالقاسـ بف محمد بف أبي بكر، كنافع مكلى ابف عمر، كابف شياب الزىرم، 

ر، كعكرمة مكلى ابف عباس، كعطاء بف أبي رباح، كالحسف البصرم، كمجاىد بف جب
 كعمر بف عبد العزيز، ...

 ثـ .. كجدتَّ أماـ عينيؾ بعد ذلؾ األئمةى أبا حنيفة كمالكا كالشافعي كأحمد.
ـ .. البخارم كمسمما كأبا داكد كالترمذم كابف ماجة كالدارمي كالبييقي.. كغيرىـ  ث

 مف أئمة الحديث كالفقو.
ذا ما تجازكنا الزماف شيئا ما، كجدنا عمماء أجبلء عمى أكتافيـ قامت لمثقافة  كا 
اإلسبلمية نيضةه عاليةه؛ أمثاؿ: الجكيني، كالغزالي، كالنككم، كابف تيمية كتبلمذتيـ، ثـ 

َـّ بدر الديف العيني ثـ السيكطي كالسخاكم كالشككاني .. (2)ابف حجر العسقبلني، ث
 كغيرىـ كثير.

                                                                 

 ػػكالثقافة اإلسبلمية بجامعة الشارقة ػػ ةالجيؿ كالتخمؼ كغياب المرجعية، د/ فتحي محمد الزغبي، )أستاذ العقيد(  1)
، كىك بحث ميقدَّـ إلى مؤتمر مكة المكرمة الخامس عشر )الثقافة اإلسبلمية  .. (44) :اإلمارات المحتدة( ص

 .ـ2014ىػ 1435رة( برابطة العالـ اإلسبلمي األصالة كالمعاص
 أعرضتي عف ترجمة ىذه األعبلـ؛ ألمريف:   ( 2)

 أغنت شيرتيـ عف الترجمة بيـ. أوليما:
 .حتى ال يخرج البحث عف مضمكنو ثانييما:
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ألمَّة بمجمكعيا أف تسعى في تكفير مثؿ ىذه الرمكز الثقافية التي يرجع إف عمى ا
الناس إلييا عند النكازؿ كالمستجدات؛ إذ أنو مف فركض الكفايات التي تأثـ األمة 

 كاألخركية م جراحاتيـ اإليمانية. فالناس في حاجة ماسَّة إلى مف ييداكً ابالقعكد عني
 .الدنيكية البدنية الجراحات أكثر مف

كلكي نتخيؿ حجـ النٍُّدرًة التي نعيشيا في ىذا الجانب؛ نتخيؿ مثبل بمدان كمصر ػػ 
المسمميف ػػػ بيا عدد كبير مف الجامعات ػػػػ تقريبا ال تخمكا محافظة مف  حفظيا ا كببلدى 

محافظاتيا عف جامعة ػػػ ككؿ جامعة بيا كمية لمطب كالصيدلة أك أكثر مف كمية، كفٍكر 
الطمبة منيا يتـ تعيينيـ؛ كمع ىذا العدد الضخـ نشتكي مف قمة  تخرج ىؤالء

المستشفيات كاألطباء كغير ذلؾ مما ىك متعمؽ بيذا المجاؿ ككؿُّ ذلؾ في عبلج 
يجابا ، كأما في عبلج أمراض القمكب التي تؤثر (1)األبداف عمى عقيدة اإلنساف سمبا كا 

ػػ جامعة األزىر ػػػ، تقـك بتعميـ الدعاة جامعة كاحدة ػ فييفإما إلى الجنة أك إلى النار؛ 
في بعض كمياتيا؛ كليس كؿ الخريجيف مف الكميات المخصصة لذلؾ يتـ تعيينيـ، 

نما ييعيَّف العدد القميؿ الذم ال يتناسب مع عدد الجماىير.  كا 
؛ كلـ يكف كما نراه صادَّان عف حتذلكيي  بو كىذا كمو إذا كاف الداعية نيمكذجان ييقتدل

متكالبان عمى أك جاىبلن بدينو، ك يككف جاىبل بدعكتو،  أك، !!بأخبلقو كتعامبلتودعكتو 
دّْىـ مٍؤًثرا  الدنيا عازفان عف اآلخرة، ناظران كمتطمعا لما في أيدم الناس، يسعى في كي

 .!!رضاىـ عمى مرضات ربو تبارؾ كتعالى

                                                                 

 800ؿ "األطباء".. النقابة: طبيب لك فيمصر تكاجو عجزا »نشرت جريدة اليـك السابع في مقاؿ ليا بعنكاف:    (1)
قرية دكف طبيب كاألقصر  1800لكؿ مكاطف عالميا.. كنعانى عجزا بالمستشفيات.. ك 350مصر مقابؿ  فيمكاطف 

ـ(، كأكضح المقاؿ بأف عدد 2015مارس  7بتاريخ ) .«ألفا يعممكف بالسعكدية 69تخدير كاحد.. ك أخصائيبيا 
 األطباء ال يتعدل )مائة ألؼ(.
فإف عدد الدعاة في نفس البمد ػػػ مصر ػػػ في أحسف أحكالو نصؼ عدد األطباء. كمع كلمعرفة األمر الذم ذكرتو ىنا 

%( كما صرح بذلؾ الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني 50ذلؾ فإف العجز في المجاؿ الدعكم قد كصؿ إلى )
 (!!.تقريبان  اطفبكزارة األكقاؼ. فبذلؾ تككف نسبة األئمة إلى الجماىير تقريبا )إماـ لكؿ ألؼ كخمسمائة مك 
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مف المذاىب  كأقكؿ .. ىؿ نرل بأعيننا داعيةن تصدَّل لدعكة الناس قد جمع مذىبان 
الفقيية المعتىمىدة عند أىؿ السنة كالجماعة بأصكلو كقكاعده كفركعو ػػػ كال أقكؿ كٌؿ 
المذاىب ػػػ؟، ىؿ ترل داعية جمع أحاديث األحكاـ فضبلن عف الصحيحيف كال أقكؿ 

ىؿ ترل داعية حفظ القرآف كتفسيره كال أقكؿ كؿ القرآءات  !الكتب الستة أك التسعة؟
ؿ ترل داعية عمى عمـ كاؼ بعمـك اآللة مف المغة العربية كمصطمح ى !المتكاترة؟

ىؿ ترل داعية عمى عمـ بتاريخ المسمميف  !الحديث كالمنطؽ ػػػ كال أقكؿ متبحران فييا ػػػ؟
لى كقتنا ىذا؟ ىؿ ترل داعية نستطيع أف نىًكؿ إليو الردَّ ك منذ بداية الدعكة اإلسبلمية  ا 

إلسبلـ؟ ىؿ ترل ىذا الداعية .. أظفُّ أنؾ ستقكؿ مثؿ عمى الشبيات التي تيثار حكؿ ا
 قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ )ال تكاد تجد فييا راحمة(!!

إننا في حاجة ماٌسة إلى نيمكذج كيذا الذم قصَّ ا عمينا في القرآف الكريـ؛ 
، نمكذج دعا قكمو إلى عبادة ا كاتباع سبيؿ المرسميف، كتحمؿ في سبيؿ ذلؾ المشاؽ

ـ الحجج كييفنّْد الشبو، .. ىذا ىك الذم قاؿ ا عنو:  ِدئَثِ ﴿كأخذ  ييقي َّ ۡ ۡهَرا ٱل
َ
ْۡ أ وََجآءَ ِِ

ُّرَۡشَِيَ  ۡ ٘اْ ٱل ِم ٱحَّتُِؿ ۡ٘ ََٰو ٌ  يَۡصََعَٰ هَاَل َي ْ ٗلَّ يَۡس  رَُج َِ ٘اْ  َِا َِلَ َٗلٓ  َٔ ٱحَّتُِؿ خَُدوَن َو ۡٗ ُ مُّ ُٖ ا َو ۡجرا
َ
ُۡ أ َُُس

ِي ذَ  ۡختُُد ٱَّلَّ
َ
ًث إِنأ َٗ ِ ُِذ ِِْ دُوِِٕٓۦٓ ءَال ُتَّ

َ
ِٕ حُرَۡجُؿَ٘ن ءَخ ِْ  َعَرِِن ِإَوََلۡ  تُۡق

ُْ ةَُِضّ  ٗلَّ يُرِۡدِن ٱلرَّۡخَؿَٰ
ُۡ َطۡي  ُٗ ُؿِ٘ن   ٔا َخِّنِ َطَػََٰؿخُ َّ ُۡ لَٱۡش ُٔج ةَِرّبُِس َِ ٓ ءَا ِِّ ِ تٍِي إ ُِّ   ٌ َٰ ِِف َضَؾ

ٍَّ ا  ٓ إِذا ِِّ ِ ا َوَٗل ئُوُِذوِن إ
 ٌِ ٌَ ٱۡدُخ َۖ هَالَ رِي َث َّٔ َّا َدَمَر َِل َرّّبِ وََجَؿََِِن  ٱَۡلَ ِ َُّ٘ن ة

ِِم َحۡؿََ ۡ٘ َۡيَج هَ ََٰ َْ  َي رَِِيَ  ِِ ًۡ ُّ ۡ  ﴾ٱل
 .{27ػػ 20}يس: 

كيظير ىذا األمر في األزمات كاضحان؛ إًذ الناسي ال يجدكف مف يكجييـ ًكجية 
ِإَوذَا  ﴿عالى: صحيحة، ألف مف يمجئكف إليو في تمؾ األزمة ليس أىبلن، كقد قاؿ ا ت

 ِْ ِۡ
َ
َْ ٱۡۡل ِ ِّ ۡمر  

َ
ُۡ أ ُٖ ُۡ َجآءَ ُٗ ۡٔ ۡمرِ ِِ

َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
وهُ إََِل ٱلرَُّشِ٘ل ِإَوََلٰٓ أ ٘ۡ َردُّ َ ۖۦَِٕ َول ِ  ة

ْ ٘ا ذَاُؾ
َ
ِ٘ۡف أ وِ ٱۡۡلَ

َ
أ

ُٕۥ َل  ُۡ َورَۡۡحَخُ ِ َؾََۡيُس ٌُ ٱَّللَّ َٗل لَۡض ۡ٘ َ ه َول ُۡ ُٗ ۡٔ ُٕۥ ِِ َْ يَۡصخَۢنتُِعَ٘ٓ ِي ُٕ ٱَّلَّ َّ َْ إِٗلَّ ٍََؿَِ ۡيَطَٰ ُُ ٱلظَّ تَۡؿخُ  تَّ
، فنحف في حاجة ماسة إلى مف يستنبط الحكـ الشرعي عند {83}النساء: ﴾هََِيَلا 

 .أمرىـ حبلنكازؿ كتكجيو الناس إلى ما فيو صحدكث ال
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 إف ىذا األمر ػػػ نيدرة الككادر كالمرجعيات العممية ػػػ قد ظير أثره في صكر مثَّمتٍ 
 حدٌيان كبيران؛ كمنيا:أماـ الدعاة المخمصيف ت

العمـ  و إلىتصدَّر لمدعكة كتعميـ الناس قـك ىيـ إلى الجيؿ أقرب من .1
 كأىمو!!

نيفرة الناس مف العمـ الصحيح الصافي المنبع كالفيـ؛ فيـ لـ يسمعكه  .2
 فضبل عف أف يألفكه.

الجيؿ المركب؛ الذم يتطمب مف الداعية أكقاتان مضنية حتى ييزيؿ ما  .3
  ثـ يجعؿ فييا بعد ذلؾ األمرى الصكابى الصحيحى.عمؽ باألذىاف أكالن 

فقداف الثقة عند الجماىير بالدعاة الذيف ىـ كمثؿ الراحمة مف بيف اإلبؿ  .4
 المائة.

 انتشار البدع كالخرافات التي تفشت في المجتمع. .5
ضعؼ المناعة الدينية؛ بؿ كانعداميا عند كثير مف الجماىير؛ كذلؾ إذا  .6

 في دينيـ كثكابتيـ.ما كاجيكا شبياتو تشكؾ 
 كغير ذلؾ مف الصكر الكاضحة التي ظيرت، ككاف سببيا ىك ىذا التحدم.

  



يَّات  القسم األول: التحدِّ

 

 41 

 المطمب الرابع: األفكار اليدامة.

ٍسًف قكامو (1)ما تميَّز اإلنساف مف بيف مخمكقات ا تعالى إال بعقمو ، كقد ال (2)كحي
ـ الحسف مزيَّة إذا أصيب صاحبو بما ييذىب عقمو كمي ان ػػػػ كالجنكف ػػػػ أك جزئيا يككف لمقكا

ػػػػ كاإلغماء كالصرع ػػػ؛ فتراه مع ىذه األمراض كاشفان عف سكأتو، ميغيبا عف عالىًمو، 
لو كآخره إلى العقؿ، فبو سما كارتفع  ميٍضًحكان مف حكلو بيذياف حديثو. فعاد األمر في أكَّ

 عف درجة الحيكانية كصكرىا.

كحي مف عند ا تعالى، إال أف العقؿ محدكد أف العقؿ كال»كلكف البد مف بياف: 
بعالـ الشيادة كال دخؿ لو في عالـ الغيب، كما أنو تعتريو مؤثرات كتغشاه غكاش، مما 
يجعمو ينحرؼ عف الجادة، بينما الكحي يجمع بيف عالـ الغيب كعالـ الشيادة، كال 

تي حاجة اإلنساف يعتريو ما يعترم العقؿ، كال يصاب بما يصاب بو العقؿ، كمف ىنا تأ
إلى الكحي، فالكحي ىك اليادم لمعقؿ فيما ليس لو القدرة عمى تحصيمو كمعرفتو 

د لو في كؿ أحكالو كظركفو كقضاياه، كعميو فإف العقؿ كالكصكؿ إليو، كىك المسدّْ 
سعاده في  كالكحي نعمتاف عظيمتاف أنعـ ا تعالى بيما عمى اإلنساف ليدايتو كا 

اف مف كسائؿ المعرفة كاليداية، فبل تعارض بيف النقؿ الصحيح الداريف، فيما كسيمت
العقؿ  .. بل يكجد مسمـ إال كيؤمف بالعقؿ كما يؤمف بالكحي، نعـفكالعقؿ السميـ، 

، فالعقؿ بغير ىدلن مف (3)«البشرم قاصر كغير معصـك بينما الكحي كامؿ كمعصـك
ف كاف  ا سبحانو كتعالى يسيري نحك الدركات. فاإلنساف بغير كحي في ظبلـ يعيش؛ كا 

معدكدا مف العقبلء، كقد قاؿ ا تعالى لنبيو صمى ا عميو كسمـ ػػػػ كىك مىٍف ىك في 
َِا ﴿رجاحة عقمو كرزانة ًفكره ػػػػ:  َِا ُئَج حَۡدرِي  ه  ۡمرَِٓا

َ
ْۡ أ ِ ِّ ا  ٓ إََِلَۡى ُروخا وَۡخۡئَا

َ
َوَنَذَٰلَِى أ

                                                                 

بَۡيَ أَن: ﴿؛ في قكؿ ا تعالىإذ ىك مناط التكميؼ   (1)
َ
تَاِل لَد َِٰت وَٱۡۡلَۡرِض وَٱَۡلِ ـَ َٰ َؿ َ ٱلصَّ ََ آََث  َِ َّا َؾرَۡضَٔا ٱۡۡلَ ا  إِٓ َٗ َٔ َُيَِّۡۡ

اوَ  َٗ ۡٔ ِِ َْ َۖ  أَۡطَمۡو ُْ نَسَٰ ا ٱۡۡلِ َٗ  {.72 ﴾ }األحزاب:وََۡحَََ
يۡخُِ٘ن وَُظ٘رِ ِشحَِٔي َوَهََٰذا ٱۡۡلَََلِ ﴿ قكؿ ا تعالى: إذ ىك الميقسـ عميو في   (2) َْ ِِفٓ  ٍََودۡ  ٱۡۡلَِِيِ  وَٱلِِّي وَٱلزَّ نَسَٰ َخََۡؤَا ٱۡۡلِ

ِْ تَۡوِ٘يم    {.4ػػػ 1}التيف: ﴾أَۡخَص

رة العمانية، عمى ىذا مف مقاؿ بعنكاف: )العبلقة التبلزمية بيف العقؿ كالكحي ... لمدكتكر يكسؼ السرحني( بمجمة الحا  (3)
 .(http://alharah2.net/alharah/showthread.php?t=3022الرابط: )
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ُْ َوَلَٰسِ  يَؿَٰ ًَِتَُٰب َوَٗل ٱۡۡلِ
ٍۡ ْۡ ٱ ََّظآءُ ِِ ْ ن َِ ۦ  ِدي ةِِٕ ۡٗ ا جَّ ُٕ ُٓ٘را َنَٰ َۡ ه  ْ َجَؿ ِدٓي إََِلَٰ  ؾِتَادَِٓا ۡٗ ِإَوََّٓى َلَ

َِا ِِف  َِٰت َو ـَ َؿَٰ َِا ِِف ٱلصَّ ِي ََلُۥ  ِ ٱَّلَّ ۡصخَوِيم  ِصَرَِٰط ٱَّللَّ ُِّ ِ حَِرُۡي  ِصَرَٰط   َٗلٓ إََِل ٱَّللَّ
َ
ۡرِض  خ

َ
ٱۡۡل

ُمُ٘ر 
ُ
 .{52/53}الشكرل:  ﴾ٱۡۡل

ـ الخاطئ لقضية التبلـز بيف الكحي كالعقؿ؛ أدل إلى كقكع كثير في إف الفي
األخطاء العقائدية كالتعبدية كاألخبلقية، كىذا إذا ما نظرنا إلى المحيط اإلسبلمي 
فحسب؛ الذم قاؿ عنو الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ: )كستفترؽ أمتي عمى ثبلث 

ذا تكسَّعنا في النظرة؛ لكجدن(1)كسبعيف فرقة( ـى األرض مختمفةن اختبلفان كميان ، كا  ا أم
، كىذا االختبلؼ ما ىك إال نتيجةه نيج اإلسبلمي الذم عميو المسممكفكجزئيان عف الم

حتميةه الختبلؼ عقكليـ، كاختبلؼي بيعًدىا كقيرًبيا عف النبع اإلليي الصافي، ككمُّيا 
مة، يجب الحذر أفكاره تخالؼ ما عميو أىؿ الحؽ مف المسمميف، كيركنيا كذلؾ ىدَّا

 منيا.

لـ يىٍسعى حتى إذا  ؛كأمر ىذه األفكار مف أخطر ما يككف عمى الساحة اإلسبلمية 
في نشرىا كبسطيا عمى الجماىير، فما بالنا إذا عممنا بأنيـ ال يكٌمكف كال  ياأصحابي 

يممكف في نشر مقاالتيـ كآرائيـ، األمر الذم ييحتْـّ عمينا أف نسعى في تحقيؽ أمفو 
بؿ ىك » ":الفكرممو ييحصّْف شبابنا كقكمنا منيا؛ فإف مف أىـ أنكاع األمف؛ "األمف ًفٍكر 

لبُّ األمف كركيزتو؛ ألف األمـ كاألمجاد كالحضارات إنما تيقاس بعقكؿ أبنائيا كأفكارىـ، 
ال بأجسادىـ كقكالبيـ، فإذا اطمأف الناس إلى ما عندىـ مف أصكؿ كثكابت، كأمنكا 

ـو كميثؿو كمبادئ، فقد تحقؽ ليـ األمف في أسمى صكره كأجمى عمى ما لدييـ مف ًقيى 
                                                                 

(، كالترمذم، ؾ: )كتاب اإليماف عف رسكؿ ا 4596) :أخرجو: أبك داكد ؾ: )السنة(، باب: )شرح السنة(، برقـ  (1)
كعبد ا  ،كفي الباب عف سعد»كقاؿ: ( 2460صمى ا عميو كسمـ(، باب: )ما جاء في افتراؽ ىذه األمة(، برقـ: )

ؾ: )الفتف(،  :، كابف ماجة«حديث حسف صحيح ػػػػ حديث الباب ػػػػػ كعكؼ بف مالؾ كحديث أبي ىريرة ،بف عمرك
 . كغيرىـ بزيادات كألفاظ متقاربة.(3991باب: )افتراؽ األمـ(، برقـ: )

( في كتابو )الفرؽ 429ماـ عبد القاىر البغدادم )ت:كقد تناكؿ ىذا الحديث ببيافو شاؼ كثير مف العمماء منيـ: اإل
(، ط: مكتبة ابف سينا 39ػػػػػ  23بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية منيـ( ينظر بتحقيؽ: محمد عثماف الخشت )ص: 

 القاىرة. كذكر أف اختبلؼ الفقياء في مسائؿ الفركع ليس داخبلن في ىذا الباب. 
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ذا تمكثت أفكارىـ بمبادئ كافدةو، كأفكارو دخيمةو كثقافاتو مستكردةو، فقد جاس  معانيو، كا 
الخكؼ خبلؿ ديارىـ، ذلؾ الخكؼ المعنكم الذم ييدد كيانيـ كيقضي عمى مقكمات 

ألمف الفكرم لدل األفراد كالمجتمعات بقائيـ، لذلؾ حرصت الشريعة الغراء عمى تعزيز ا
ى في ذلؾ عف طريؽ كسائؿ متعددة ى كالقدح المعمَّ كاألمـ، ككاف ليا الدكر الميجمَّ 

أسيمت في حمايتو كالحفاظ عميو مف كؿ قرصنة فكرية، أك سمسرة ثقافية تيز مبادئو، 
 .(1)«أك تخدش ًقيمو أك تمس ثكابتو كعقيدتو

قائد كأفكار كمعمكمات فاسدة؛ يسكء تصكره، كيىفسدي، إذا غيٌذمى بع» ثـ إف العقؿ:
كيىضؿي، كييصبح أخطر مف العقؿ الخالي مف المعمكمات، ألف ىذا األخير ييمكف أف 
يييأ لو مىف ييغذيو بالعقيدة السممية كالفكر الصحيح كالمعمكمات الصادقة، فيككف قبكلو 

بيا كتمكنت منو، فإف ليا سيبل، بخبلؼ العقؿ الذم غيذم بمعاني فاسدة كتشرب 
حبلؿ معاني صحيحة محميا ليس سيبلن، بؿ قد يككف  انتزاع تمؾ المعاني الفاسدة منو كا 
مف الصعكبة بمكاف، كىذا كاضح في أىؿ الممؿ المختمفة في العالـ، كفي أصحاب 
العقكؿ التي تمكنت منيا التبعية العمياء، كالتقميد األعمى الذم عٌطؿ عقكليـ عف 

 .(2)«كظيفتيا

كعميو .. فإف الناظر في المحيًط الدعكًم حكلو؛ يجد في ىذا الباب أفكارا ىدامة 
تيمثّْؿ عقبة كؤكدا، كتحديّْا مف أصرح التحديَّات التي فرضت نفسيا ليس عمى المستكل 

   الدعكم فحسب بؿ عمى كافة المستكيات. ككاف مف أبرزىا ظيكرا:

 (3)اإللحاد.  

                                                                 

د/ عبد الرحمف بف عبد العزيز السديس. مف  .أ، (7: )اإلسبلمية في تعزيزه، ص األمف الفكرم كأثر الشريعة  (1)
 )المممكة العربية السعكدية(. .إدارة األمف الفكريإصدارات الرئاسة العامة لشئكف المسجد الحراـ كالمسجد النبكم؛ 

)في ضكء تحديات الكاقع  ؛العقؿ .. دراسة مقاصدية في المحافظة عميو مف حيث درء المفاسد كالمضار عنو  (2)
مجمة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، ب، د/ حسف سالـ مقبؿ أحمد الدكسي، )بحث منشكر (310) :المعاصر( ص

 ـ.. جامعة الككيت(.2008ىػ 1429لسنة  72العدد 
 لمتكسع في ىذا المكضكع ييراجع كتب:  (3)

 ـ، مطبعة الجامعات دار أسامة.1979ىػ 1399الخطر الشيكعي في ببلد اإلسبلـ، د/ محمد شامة، ط:  .1
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الشؾ في ا أك في : »كفي االصطبلح ،(1)«ركالجكٍ  الميؿي »في المغة:  كىك
أك  ، فيك ًفٍكره مبناه عمى إنكار الذات اإلليية،(2)«أمر مف المعتقدات الدينية

مذىب فمسفي يقـك عمى إنكار كجكد ا »ىك: عمى أقؿ األحكاؿ الشؾ فييا، ك 
ـ دُّ أتباع العقبلنية ىسبحانو كتعالى، كيذىب إلى أف الككف ببل خالؽ، كييعى 

المؤسسيف الحقيقييف لئللحاد، الذم يينكر الحياة اآلخرة، كيرل أف المادة أزليةه 
أبديةه، كأنو ال يكجد شيء اسمو معجزات األنبياء؛ فذلؾ مما ال يقبمو العمـ في 
زعـ الممحديف؛ الذيف ال يعترفكف أيضا بأيَّة مفاىيـ أخبلقية، كال بقيـ الحؽ 

ف التاريخ عند الممحديف ىك صكرة لمجرائـ كالعدؿ كال بفكرة الركح، كلذا فإ
كالحماقات كخيبة األمؿ كقصتو ال تعني شيئان، كاإلنساف مجرد ماٌدة تطبؽ عميو 

 .(3)«القكانيف الطبيعية كافة

                                                                                                                                                                                                          

سمـ منيا، د/ غالب بف عمي عكاجي، ج .2 ص:  2المذاىب الفكرية المعاصرة كدكرىا في المجتمعات كمكقؼ المي
 ق.1427( المكتبة العصرية الذىبية. ط: 1018ػػػػ  999)

عباس محمكد ( مف مكسكعة 281ػػػػػ  15ص: ) 5حقائؽ اإلسبلـ كأباطيؿ خصكمو، عباس محمكد العقاد، ج  .3
 ـ(.1971ق ػػ 1391العقاد، ط دار الكتاب العربي، بيركت، ط أكلى )

عبد الرحمف عبد الخالؽ، الرئاسة العامة إلدارات البحكث  :؛ بقمـ(أسباب ىذه الظاىرة كطيرؽ عبلجيا) اإللحاد .4
 ق.1404المممكة العربية السعكدية. / العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد. الرياض 

سيف. مكتبة اب(عبلجو ،أسباب ظيكره ،مفاسده ،طبائعو ،أسبابو)د اإللحا .5  كغيرىا.تيمية الككيت  ف. محمد الخضر حي
كيينظر كذلؾ ًكتابات كمحاضرات الشيخ ـ: عبد ا بف صالح العجيرم، كالدكتكر: سامي عامرم؛ أمثاؿ: )شمكع  .6

 كد ا في النفس كالعقؿ كالعمـ ...(.النيار، ميميشا اإللحاد، فمف خمؽ ا؟، مشكمة الشر، براىيف كج
 كينظر كذلؾ إصدارات مركز: براىيف، كمركز تككيف. كمركز دالئؿ فمعظميا ييناقش ىذه القضايا. .7

 .(4005ص: ) يينظر في ىذه المادة المغكية؛ لساف العرب البف منظكر. مادة: )لحد(  (1)
د/  إشراؼ: أ. بمصر المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية،، مف إصدارات (197: )المكسكعة اإلسبلمية العامة، ص  (2)

ألحد فبلفه ماؿ عف » كجاء في مفردات الراغب األصفياني: ـ(.2003ىػ ػػ 1424) :محمكد حمدم زقزكؽ. ط
لحاد إلى الشرؾ باألسباب؛ فاألكؿ ينافي اإليماف كييبطمو، كالثاني  الحؽ، كاإللحاد ضرباف: إلحاد إلى الشرؾ با، كا 

 .، ط التكقيفية، مصر(452) :ص «ف عراه كال ييبطموييكىً 

. الندكة العالمية لمشباب (807 ػػػػ 803) :ص 2المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة، ج  (3)
 ىػ.1420لمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الرابعة عااإلسبلمي، بإشراؼ د/ مانع بف حماد الجيني، ط: الندكة ال
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إف ىذا الفكر اليٌداـ يقـك عمى شبيات ييمقييا أصحابييا أماـ الجماىير السُّذج، 
طؿ، كىي شبوه ترتكز عمى بعض النقاط الذيف ال يستطيعكف تمييزان بيف الحؽ كالبا
 المتعمقة بقضايا العقيدة كالسمكؾ؛ أمثاؿ: 

 .(1)مشكمة الشر ػػػػ
 اإليماف بالغيبيات. ػػػػػ

 اإليماف بالقضاء كالقدر.ػػػػ 

حديث القرآف الكريـ عف اإلعجاز العممي في خمؽ السمكات كاألرض ػػػػ 
 كاإلنساف.

 .(2)لدنيكيةالربط بيف السمطة الدينية كاػػػػػ 

 .(3)ما ييقاؿ مف الشبيات عف المرأة في اإلسبلـػػػػػ 

 كيعتمد أصحاب ىذه الشبو حاؿ إلقائيا عمى الجماىير طيرقان شتى؛ منيا:
كلك كانكا مف أصحابو لما كانكا مبلحدة، فاإليماف كالعقؿ ال " ػػػػػ الحوار العقمي:

الذم  الجدلي العقيـ؛ر قد حدث لي مع ىذا الفكو .(4)"يختمفاف كال يتعارضاف
  ؛ منيا:(5)يريد لو مجاالن في المجتمع المسمـ حكارات

ػػػػ ككاف طالبان بالجامعة ػػػػ؛ كعمى عبلقة قكية ببعض المبلحدة  قاؿ لي أحُدىـ
في بمده: يا شيخ ىؿ المسمـ العاصي الذم يرتكب جميع المحرمات كال يدع 

ؿ ىذا أفضؿ مف غير المسمميف منيا شيئا، كأخبلقو بصكرة ال تيرضي أحدا؛ ى
الذيف يقكمكف باألعماؿ الخيرة كأخبلقيـ طيبة كينفعكف مجتمعاتيـ بالكثير كال 

                                                                 

 .سامي عامرم في كتابو )مشكمة الشر( :كقد تناكليا بالتفصيؿ د  (1)
: جيكد المفكريف المسمميف وكتابفي د/ محمد عبد الحكيـ عثماف،  ؛(الخامسةة ك لثمف ىذه الجزئيات )الثاكقد تناكؿ   (2)

 مكتبة المعارؼ، الرياض. :المحدثيف في مقاكمة التيار اإللحادم .. في الفصؿ الثاني كالثالث، مف الباب الثاني(. ط

في حكاره؛ يينظر: )حكار  ،كقد تناكؿ ذلؾ األمر بشيء مف التفصيؿ كالرد عمى بعض المبلحدة؛ د/ مصطفى محمكد(  3)
 ـ.1986( ط: دار العكدة، سنة 65ػ ػػ 57مع صديقي الممحد( لو، )ص

تعارض العقؿ كالنقؿ( ط: جامعة اإلماـ محمد بف كقد ألَّؼ شيح اإلسبلـ ابف تيمية كتابا في ىذا الباب ماتعان: )درء   (4)
 ـ.1991ىػ 1411بتحقيؽ محمد رشاد سالـ عاـ: ،سعكد

 .ييمقى عمييـ أكفيي حكارات مع بعض الشباب الذيف تأثركا بما يسمعكف  ة؛حدإلى مبل اتالحكار  هكال أٍنسيبي ىذ  (5)
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فرؽ بينو كبيف المسمـ إال قكؿ )ال إلو إال ا كمحمد رسكؿ ا(!؟ قمت لو: 
 نعـ. قاؿ: فكيؼ؟ قمت لو: اسمع.

بيف ػػػ الكبد كالقمب كىذا مثؿه لما بعده: )رجؿ مريض بو كافة أنكاع المرض ما 
كالسكر كجميع األجيزة الداخمية عنده ليست عمى صكرة صحيحة، .. كشخص 
آخر ليس في جسده أم مرض بؿ جسده في صكرة ىي مف أحسف الصكر 
: الحي؛ فقمت لو فكذلؾ  غير أنو ميّْت( قمت لو مف األفضؿ؟ فقاؿ ببل شؾو

ف كاف ييصاًحبي صاحبىيا كثيره  عندنا في اإلسبلـ شيادة التكحيد ىي الركح، كا 
ف كاف جسده سميما فبل  مف األمراض؛ كاآلخر كىك الميت في حكـ الشرع كا 

ف كاف بيف األحياء معافى. كصدؽ ا إذ يقكؿ:  ۡيخا ﴿ركح فيو كا  َِ ْ ََكَن  َِ َو 
َ
ا أ

خۡ 
َ
َٔالَأ َۡ ُٕ وََجَؿ ِِش ةِِٕۦ ََلُۥ ُٓ٘را  يَۡيَنَٰ ّۡ ُٕۥ ِِف ا َح رََُ َِّ  ْ َّ ََُؿَِٰج ٍَۡحَس ِِف ٱنلَّاِس َي ٱٍؼُّ

ه َيَذَٰلَِى  ِِبَارِج   َٗا ۡٔ ِ َََُّ٘ن ِّ ٘اْ َحۡؿ َِا ََكُٓ  َْ َٰمِرِي ََۡؽ ِ َْ ل ِ  .{122}األنعاـ: ﴾ُزّي
ُ ﴿ػػػػ ككاف ييصمّْي معي في مسجدم ػػػػ ا سبحانو كتعالى يقكؿ:  وقاؿ آخر  ٱَّللَّ

َّد   َِٰت ةَِقۡۡيِ َخ ـَ َؿَٰ ِي رََذَؽ ٱلصَّ
َۖ  ٱَّلَّ َٗا ؛ فمف اآلية ىناؾ عمده {2لرعد: }ا ﴾حََرۡوجَ

كلكننا ال نراىا فا ػػػ يضحؾ عمينا " بتعبيره" ػػػػ!! فقمت لو سبحاف ا! فما 
؟ قاؿ إلى العمد. قمت بؿ يعكد إلى السماء، فكأف "تركنيا"مرجع الضمير في 

ا قاؿ: خمقت السماء بغير عىمىدو كما تركف السماء بأعينكـ. كعمى كؿٍّ: فإذا 
الضمير يعكد إلى العمد؛ فيؿ تؤمف بقانكف الجاذبية األرضية؟ قاؿ: نعـ.  كاف

فقمت فمماذا ال تككف ىذه األعمدة التي ال نراىا مثؿ تمؾ الجاذبية التي ال تراىا 
 كأنت تؤمف بيا كيككف ىذا أبمغ في اإلعجاز كالقدرة اإلليية!

ا يريد أف يعذبني؟  ػػػػ بعد كبلـ طكيؿ عف قضية القضاء كالقدر ػػػػ وقاؿ آخر
فقمت لو: لماذا؟ قاؿ: ألنو ال يريدني أف أصمي. فقمت لو كما الذم أعممؾ ىذه 

كسامحني سأقمب عميؾ  اإلرادة، أك مف أيف عممت أف ا يريد بؾ ذلؾ؟.
السؤاؿ: لماذا ال تيصمي كتقكؿ ا أراد لي أف أصمي؟!، فبل تحتج بقدر ا 

ض رجؿه مف أصحاب النبي صمى ا عميو تعالى عمى معصيتؾ؛ كلقد مرً 
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كسمـ ييقاؿ لو أبك عبد ا، دخؿ عميو أصحابيو يعكديكنىو، .. ػػػػ كفيو ػػػ كلكني 
سمعت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يقكؿ: )إف ا قبض بيمينو قبضة، 
كأخرل باليد األخرل، كقاؿ: ىذه ليذه، كىذه ليذه، كال أبالي( فبل أدرم في أم 

. فالكاجب عميؾ ىك العمؿ فحسب؛ ألنؾ ال تدرم في أم (1)لقبضتيف أناا
القبضتيف أنت؛ كقد قاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ: )اعممكا فكؿّّ مييسر لما 

ًمؽ لو(  .(2)خي
فانظر إلى فيـ الصحابة رضكاف ا عمييـ ألقكاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ 

 .(3)ػػػػ عمى ما عممكه مف ىذه العقيدة الصحيحةكعدـ اتكاليـ ػػػػػ سمبان أك إيجابان 
التي ال تتقيد بضابط كال ػػػػػ يعتمدوف عمى ترسيخ مفيـو الحرية المطمقة الغربية 

يردعيا رادع؛ كما ىذا إال لعمميـ أف النفس البشرية دائما تجنح إلى الشيكات 
لى المغريات، فىييزينكف لمناس الرذيمة كالفاحشة، كييزينكف كذلؾ حرية الفكر  كا 

                                                                 

إسناده صحيح .. »ؿ محققكا طبعة دار الرسالة: ( كقا17594، 17593برقـ: ) ،(176/ 4أخرجو أحمد في مسنده )  (1)
(، كعف أبي الدرداء 5/239(، كعف معاذ بف جبؿ،)17660برقـ: ) ،كفي الباب عف عبد الرحمف بف قتادة

 . بتصرؼ. كالمقصكد "بيذه كىذه": )الجنة كالنار(.(135، 134) :، ص29ج (« 6/441)

( ككتاب: )التفسير( تفسير سكرة 6596ـ عمى عمـ ا( برقـ: )أخرجو البخارم في كتاب:)القدر( باب:) جؼ القم  (2)
(، ككتاب: )التكحيد( باب: )كلقد يسرنا القرآف لمذكر ..( برقـ: 4949الميؿ، باب: ) فسنيسره لميسرل(، برقـ: )

 (، كغيرىما.2647(، كمسمـ؛ كتاب: )القدر(، باب: )كيفية الخمؽ اآلدمي(، برقـ: )7551)
ـ( إلى إلقاء محاضرة في مدرسة مف مدارس المغات بالمركز الجغرافي الذم أنا 2017/ 11/ 1ما ما: )كقد ديعيت يك   (3)

ضمف فاعميات برنامج : )االتحادات الطبلبية كترسيخ القيـ األخبلقية(  ةتابع لو: )السنببلكيف(؛ ككانت ىذه المحاضر 
ممثبلن لؤلكقاؼ فييا؛ كقمت بإلقاء المحاضرة المتعمقة  مف خبلؿ التعاكف بيف إدارة التربية كالتعميـ كاألكقاؼ؛ ككنتي 
: اإلنساف مسير أـ مخير، يعني 1: )سمنيا ػػ بنصو ػػبذلؾ؛ كفي نياية المحاضرة تمقينا بعض األسئمة كالتي كاف 

الدنيا  : ىك ليو ربنا مكجكد مف األكؿ أصبلن؟ كليو2حرّّ كبيعمؿ المي ىك عايزه كال بينفذ األكامر المي بتطمب منو؟ س
 نا كباإلسبلـ جدان"(،بدم مش فانيو؟ احنا ليو ىانمكت برده؟ ... عمى فكرة أنا مش ممحدة كمؤمنة بر 

ككؿ حاجة  ،كعارؼ ىنمكت ازام ،ػػ: )ربنا مف قبؿ ما نتكلد كىك عارؼ احنا ىنعمؿ أيوػػػػػػ بنصو ػػػ سؤاؿ آخر 
المكتكب ليا يعني بسمع كبلمو  كماشي عمى  مكتكبة. طب أنا أكؿ ما اتكلدت لحد ما أمكت ماشي عمى نفس

المكتكب ليا، في اآلخر حاطط ليا نار كجنة؟ كازام ىخش النار كانا ماشي عمى المي مكتكب ليا(. ككاف السؤاؿ 
فأجبت عمييما بما فتح ا تعالى عمىَّ بالقميؿ مف الكبلـ، إذ إدارة البرنامج لـ تسمح  األكؿ لطالبة كاألخير لطالب.

!بكقت  ! كعمى كؿٍّ فممو الفضؿ كالمنَّة؛ كىذه أسئمة تكشؼ عف ما يدكر في أذىاف جممة مف الشباب الميثقَّؼ كاؼو
 كالذيف ىـ مف ذكم المكانة االجتماعية المرمكقة أك ىكذا يينظر إلييـ )مدارس المغات(.
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كاالعتقاد كالرأم كاإلبداع؛ كما الديف في سبيؿ ذلؾ ػػػػ عمى قكليـ ػػػػ إال حجر 
عثرة يقؼ أماـ العقكؿ كتحررىا ػػػػ كقد كذبكا ػػػػ، فقد قاؿ داعية مف دعاة اإلسبلـ 
يصؼ دينىو كرسالتىو في الحياة ػػػ كفييا المعنى الصحيح لمحرية مف خبلؿ 

ا ابتعثنا لنخرج مف شاء مف عبادة العباد إلى عبادة »ػ المنظكر اإلسبلمي ػػ
. (1)«ا، كمف ضيؽ الدنيا إلى سعتيا، كمف جكر األدياف إلى عدؿ اإلسبلـ

فاإلسبلـ لـ يأت إال إلخراج الناس مف عبادة شيكاتيـ كممذاتيـ؛ كمف عبادة 
عطائيا حٌقان كمكانا فكؽ حقيالبعضيـ بعضا، كمف تقديسيـ  ؛ إلى ذكاتيـ كا 

 عبادة ا الكاحد األحد الفرد الصمد سبحانو كتعالى.
، كحكؿ الديف الشبيات التي تُثار حوؿ الديف ككؿ  ػػػػػ كيعتمدكف كذلؾ عمى بعض 

 .(2)اإلسبلمي خاصة
لدل قطاع كبير مف المسمميف الذيف ال يعممكف مف  الفراغ الفكريػػػػػ كيستغمكف 

 لـ يأخذكا الديف إال إرثان عف آبائيـ األكليف.الديف إال اٍسمىوي كرىٍسمىوي. إذ 
فيذا فٍكر مف األفكار اليدامة التي ال ييتياكف بشأنيا كال بخطكرتيا، ألنو أصبح 
اآلف يسير بيف شبابنا سير النار في اليشيـ؛ كمف لـ ييعمف منيـ أنو قد اعتنقو، 

أنا مف و فإنو قد تشرب بكثير مف مبادئو. كيكفي لبياف خطكرتو ما كاجيتي 
حكارات مع شبابنا كأنا في مركز مف مراكز الجميكرية النائية ال مف القاىرة 

 .(3)الكبرل كمحافظاتيا؛ التي تنتشر فييا مثؿ ىذه األفكار بسيكلة كييسر
ككذلؾ يدؿ عمى خطكرتو كانتشاره أف األزىر الشريؼ قد أصدر في مجمتو في 

ىذا العنكاف: )حكار مع  عدد مف أعدادىا كتابا يتناكؿ ىذه الظاىرة تحت
 صديقي الممحد(.

                                                                 

 أحداث السنة الرابعة عشرة. 7البداية كالنياية .. ج  (1)

كقد أحسف عنيا كتحدٍّ مف التحديات التي تكاجو الدعكة اإلسبلمية في العصر الحاضر. كسكؼ يأتي الحديث   (2)
األستاذ: أحمد يكسؼ السيد )المشرؼ عمى أكاديمية: ًصناعة الميحاًكر .. كغيرىا( في كتابو الماتع: )سابغات(؛ إذ 

 كعباداتو. كضع ما ييشبو الخريطة الذىنية ألبرز الشبيات التي تيثار حكؿ اإلسبلـ كشرائعو
ليـ مكقع أك  ممف ألحدكا؛ محافظة الدقيمية ػػػ أف عشرة مف الشباب ،السنببلكيف بمركز ػػػ قريتيكقد أخبرت كأنا في    (3)

 يتقابمكف فييا بالقاىرة. ةه شقٌ  كذلؾ ، كليـيتكاصمكف مف خبلؿ ذلؾ صفحة عمى الفيس
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 كفيرتال. 

ىك ذلؾ الداء العضاؿ؛ الذم إذا ظير في قـك استحؿ بعضيـ دماء بعض، 
كانتياؾ حرماتيـ، كتألٍَّكا عمى ا تعالى بما ال يعممكف؛  ،أمكاليـكاستحمكا أخذ 

ـ عمى بعض بالخمكد في النيراف؛ فػ خرا»فحكـ بعضي جو الجـز بتكفير المعيف كا 
مف اإلسبلـ خطره عظيـ، كتترتب عميو آثار كثيرة، كانتفاء كاليتو العامة عمى 
المسمميف، كانتفاء كاليتو عمى ذريتو، كتحريـ زكجتو عميو، كسقكط إرثو الذم 

ـ جكاز تغسيمو كالصبلة عميو (1)يستحقو لك كاف مسممان  ـ حؿّْ ذبيحتو، كعد ، كعد
جكاز االستغفار لو، كما إلى  ـميف، كعدإذا مات، كأنو ال ييدفف في مقابر المسم

 ..(2)«ذلؾ مف أحكاـ
؛ فمقد قاؿ النبي صمى ا عميو كليذا كرد الكعيد الشديد فيمف كٌفر مسمما

كسمـ: )ال يرمي رجؿه رجبلن بالفسكؽ كال يرميو بالكفر إال ارتدت عميو، إف لـ 
. (4)قتمو(، كقاؿ أيضان: )كمف قذؼ مؤمنا بكفر فيك ك(3)يكف صاحبو كذلؾ(

فالمسمـ الذم ثبت إيمانو بيقيف ال يزكؿ عنو ىذا الكصؼ بأم نكع مف أنكاع 
الشؾ بؿ بيقيفو كالذم ثبت إيمانو بو؛ كقد قاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ: 
)مف صمى صبلتنا كاستقبؿ قبمتنا، كأكؿ ذبيحتنا فيك المسمـ لو ما لنا كعميو 

 .(5)كما عمينا(
ال يخرج الرجؿ مف اإليماف إال بجحكد ما »رحمو ا: قاؿ أبك جعفر الطحاكم 

أدخمو فيو، ثـ ما تيقف أنو ردة ييحكـ بيا، كما ييشؾ أنو رٌدةه ال ييحكـ بيا إذ 

                                                                 

 رة، تيراجع في كتب الفرائض.التكارث بيف المسمميف كغيرىـ فيو خبلفات مذىبيو كثي(  1)
 .ف محمد القرني، ط: دار الرسالةتأليؼ: عبد ا ب (9: )ضكابط التكفير عند أىؿ السنة كالجماعة، ص(  2)
كتاب:  (. كأخرجو مسمـ،6045، باب: )ما يينيى مف السباب كالمعف(، برقـ: )(األدب)أخرجو البخارم، كتاب (  3)

 (.60برقـ ) ف مف قاؿ ألخيو المسمـ يا كافر()اإليماف(، باب: )بياف حاؿ إيما
كتاب  (. كأخرجو مسمـ،6047، باب: )ما يينيى مف السباب كالمعف(، برقـ: )(األدب) :أخرجو البخارم، كتاب(  4)

 .كلكنو بمفظ )المعف( (110برقـ: ) )اإليماف(، باب: )ًغمظ تحريـ قتؿ اإلنساف نفسو..(،

 (.391باب: )فضؿ استقباؿ القبمة..(، برقـ ) أخرجو البخارم، ؾ: )الصبلة(،  (5)
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كليس قكلو »ا: ، كقاؿ القرطبي رحمو (1)«اإلسبلـ الثابت ال يزكؿ بشؾ
ُۡ َٗل تَۡظُؿُروَن ﴿ تعالى: ٓخُ

َ
ُۡ َوأ ُُس ۡؾَؿََٰ

َ
تََط أ ن ََتۡ

َ
بمكجب أف يكفر اإلنساف كىك ﴾ أ

كذلؾ ال  ،ال يعمـ، فكما ال يككف الكافر مؤمنا إال باختياره اإليماف عمى الكفر
، كذلؾ ال يككف يككف المؤمف كافران مف حيث ال يقصد الكفر كال يختاره بإجماع

 .(2)«الكافر كافرا مف حيث ال يعمـ
أف ييحجـ نفسىو عف  ؛حكـف عمـ ىذه األمكر المترتبة عمى ىذا العمى مى يجب ف

ذلؾ، فإف ا سبحانو كتعالى سيسألو عف تكفيره أخاه، كلف يسألو عف عدـ 
تكفيره إياه. فيذا الحكـ كغيره؛ مف التفسيؽ كالتبديع كالتضميؿ كميا أحكاـ 
نما ذلؾ إلى العمماء العامميف،  شرعية ليست آلحاد الناس كال إلى غكغائيـ، كا 

. فإف الشخص قد (3)كمرادى رسكلو صمى ا عميو كسمـ العالميف مرادى ا تعالى
يفعؿ األمر الكفرم كعنده مف المكانع التي ال يجكز معيا إطبلؽ ىذا الحكـ 
عميو؛ كأف يككف: )مخطأ، جاىبلن، عاجزان، مكرىان، متأكالن ألمر مف أمكر 

 .(4)الشريعة(
بعض الشبيات  ثـ إف ىذا الفكر التكفيرم في كاقعنا المعاصر؛ قد اعتمد عمى

كاالفتراءات التي ال تثبت أماـ النقد الصحيح. كمف خبلؿ ىذه الشبو قامكا 

                                                                 

تحقيؽ احمد بف عمي، ط: دار الحديث  267شرح العقيدة الطحاكية في العقيدة السمفية، البف أبي العز الحنفي، ص:   (1)
 اإلسكندرية.  ،اإليماف :، عثماف عبد السبلـ نكح، ط(5: )القاىرة. مع قكاعد أىؿ السنة في معاممة أىؿ القبمة ص

 . التركي.(363) :، ص19تفسير القرطبي )الجامع ألحكاـ القرآف(، ج  (2)

زالة الشبو التي مف أجميا قالكا ما   (3) كأف يككف حالو كحاؿ عبد ا بف عباس رضي ا عنيما في مناظرتو لمخكارج كا 
بالفكائد المستنبطة مف مناظرة حبر  .. كفعمكا ما فعمكا. يينظر في ىذه المناظرة كما استنبط منيا: )أنكار المسارج ،قالكا

 .ميد األثرم، دار الشرعة كالمنياجتأليؼ: عمي بف حسف عبد الح ،األمة ابف عباس لمخكارج
 يينظر في بياف ىذه المكانع:   (4)

( د/ عبد المجيد بف سالـ بف عبد ا المشعبي، ط 270 ػػػػ 229، ص 1. )جمنيج ابف تيمية في مسألة التكفير .1
 ـ. المممكة العربية السعكدية.1997ىػ 1418السمؼ،  دار أضكاء

 ـ(.2009، د/ محمد سعيد رسبلف. دار الفرقاف، ط أكلى: )ضوابط تكفير المعيف .2
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، ىي عبارة عف أثرو لما (1)بأعماؿ مف التخريب، كالتدمير، كالعنؼ، كاإلرىاب
 .(2)يعتقدكنو في مجتمعاتيـ، كفي إخكانيـ

ير مف فالحذرى الحذرى مف ىذا الفكر المنحرؼ اليدَّاـ، الذم أكدل بحياة كث
 يف.كثير الاألبرياء؛ ال سيما في عصر عصفت فيو األحداث السياسية بعقكؿ 

إف ىذا الفكر بما يحتكم عميو مف عقائد باطمة، كشبيات فاسدة كاسدة؛ شكَّؿ 
، ككيؼ ال يككف كذلؾ؟ كىك بر التحديات أماـ الساحة الدعكيةتحديا مف أك

؛ !!مى أقكاؿ مف الكتاب كالسنةيعتمد اعتمادا كميان في نشر شبياتو كافتراءاتو ع
ليجعؿ لو بذلؾ طريقا إلى القمكب كالنفكس التي فيًطرت عمى حبّْ ا عز كجؿ 
كرسكلو صمى ا عميو كسمـ؛ كلكنيا ال تستطيع الجمع بيف األدلة التي 
ظاىرىا التعارض، كال عمـ ليا بقكاعد الشريعة الكمية كالخاصة، كأحكاـ الناسخ 

لفكر اعتماده األكثر عمى الجانب التشريعي اإلسبلمي، كلذلؾ كالمنسكخ. فيذا ا
 كاف تحديان مف التحديات الصعبة التي تكاجو الدعكة اإلسبلمية.

 .اإلرجاء 
كذلؾ أيضا مف األفكار التي أصيب بيا كثير مف المسمميف؛ عمى مستكل 

إلسبلـ األفراد كالجماعات. حتى إف كثيرا منيـ قد أخَّر الصبلة كالزكاة كأعماؿ ا
ف لـ يعممكه نظريا؛ فقد قامكا بو عمبلن الًعظاـ؛ ات  .كاال منيـ عمى ىذا الفكر؛ كا 

                                                                 

في دكرتو السادسة عشر  لرابطة العالـ اإلسبلمي بمكة المكرمة تابع؛ ما قرره المجمع الفقيي الوتعريفيينظر في  ( 1)
ب: ىك العدكاف الذم يمارسو أفراده أك جماعاته أك دكؿ؛ بغيان عمى اإلنساف: )دينو، اإلرىا »ق(؛ فقد جاء فيو: 1422)

كدمو، كعقمو، كمالو، كًعرضو(، كيشمؿ صنكؼ التخكيؼ كاألذل كالتيديد كالقتؿ بغير حؽٍّ، كما يتصؿ بصكر الًحرابة 
خافة السبيؿ، كقطع الطريؽ، ككٌؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أك التيديد، يقع تنفيذ ا لمشركع إجرامي فردم أك جماعي، كا 

كييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الناس، أك تركيعيـ بإيذائيـ، أك تعريض حياتيـ أك حريتيـ أك أمنيـ أك أحكاليـ لمخطر، 
كمف صنكفو إلحاؽ الضرر بالبيئة أك بأحد المرافؽ كاألمبلؾ العامة أك الخاصة، أك تعريض أحد المكارد الكطنية أك 

َوَٗل ﴿ر؛ فكؿ ىذا مف صكر الفساد في األرض التي نيى ا سبحانو كتعالى المسمميف عنيا في قكلو: الطبيعية لمخط
 َْ ۡمِصِدي ُّ ۡ َ َٗل ُُيِبُّ ٱل ـِ ٱٍَۡمَصادَ ِِف ٱۡۡلَۡرِضَ إِنَّ ٱَّللَّ تۡ   .(401)ص: . قرارات المجمع، اإلصدار الثالث: «{77}القصص:  ﴾تَ

( رسالة كمقاؿ لمنظرم خكارج العصر""استقراء ألكثر مف ألفي كتاب ك لخوارج العصر القصة الكاممة) :يينظر في ذلؾ  (2)
 السعكدية.  ،المدينة المنكرة ،، دار اإلماـ مسمـ لمنشر كالتكزيعؼ د/ إبراىيـ المحيميدتألي
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فاإلرجاء: التأخير؛ كمنو سميت المرجئة، كىـ: صنؼ مف المسمميف يقكلكف: »
اإليماف قكؿ ببل عمؿ، كأنيـ قدمكا القكؿ كأرجئكا العمؿ ػػػ أم أخَّركه ػػ ألنيـ 

. كقد تناكؿ كثير مف (1)«يصكمكا لنٌجاىـ إيمانيـ يركف؛ أنيـ: لك لـ يصمكا كلـ
ـ كًفرقيـ ؛ فيقكؿ اإلماـ (2)ـكبياف خطكرتيـ كالتحذير مني العمماء تكضيح مذىبي

أىؿ السنة يقكلكف: اإليماف قكؿ كعمؿ، كالمرجئة يقكلكف: : »ككيع بف الجراح
كيقكؿ ، (3)«إف اإليماف قكؿه ببل عمؿ، كالجيمية يقكلكف إف اإليماف المعرفة

أىؿ اإلرجاء يقكلكف: اإليماف قكؿ ببل عمؿ، كتقكؿ »الفضيؿ بف عياض: 
الجيمية اإليماف المعرفة ببل قكؿ كال عمؿ، كيقكؿ أىؿ السنة: اإليماف المعرفة 
كالقكؿ كالعمؿ .. كقاؿ أيضان: كقاؿ أصحاب الرأم: ليس الصبلة كال الزكاة، كال 

يؽ ماتع عف ىذه القضية؛ يقكؿ . كفي تحق(4)«شيء مف الفرائض مف اإليماف
ـ:  مىٍيًو رىسيكلىوي »أبك عبيد القاسـ بف سبلَّ نَّا رىدىٍدنىا األمرى ًإلىى مىا اٍبتىعىثى المَّوي عى كىاً 

ـى كىأىٍنزىؿى ًبًو ًكتىابىوي، فكجدناه قد جعؿى بى  مَّ مىٍيًو كىسى مَّى المَّوي عى يمىاًف شىيىادىةى أىٍف الى  دأٍ صى اإٍلً
مَّى  ًإلىوى ًإالَّ  ـى النًَّبيُّ صى ـى، فىأىقىا مَّ مىٍيًو كىسى مَّى المَّوي عى مَّدنا رسكؿي المًَّو صى المَّوي، كىأىفَّ ميحى

ـى ًبمىكَّةى بىٍعدى النُّبيكَّةً عىٍشرى ًسًنيفى  مَّ مىٍيًو كىسى أىٍك ًبٍضعى عىشىرى سىنىةن يىٍدعيك ًإلىى ىىًذًه  ،المَّوي عى
لىٍيسى  ةن، كى مىى اٍلًعبىاًد يىٍكمىًئذو ًسكىاىىا، فىمىٍف أىجىابى  الشَّيىادىًة خىاصَّ يمىافي اٍلميٍفتىرىضي عى اإٍلً

ـٍ زكاةه  ًإلىٍييىا كىافى ميٍؤًمننا، الى يىٍمزىميوي اسـه  مىٍيًي لىٍيسى يىًجبي عى كىالى  ،ًفي الدّْيًف غىٍيريهي، كى
نَّمىا كى  ،صياـه  افى ىىذىا التٍَّخًفيؼي عىًف النَّاًس يىٍكمىًئذو كىالى غىٍيري ذىًلؾى ًمٍف شىرىاًئًع الدّْيًف، كىاً 

ًديثى عيدو  ،ًفيمىا يىٍرًكيًو اٍلعيمىمىاءي رىٍحمىةن ًمفى المًَّو ًلًعبىاًدهً ػػػػ  ـٍ كىانيكا حى ، أًلىنَّيي ـٍ كًرفقان ًبًي
ـي اٍلفىرىاًئضى كيمَّيىا مىعنا نىفىرىٍت ًمنٍ  مَّمىيي لىٍك حى فىاًئيىا، كى اًىًميَّةو كىجى مىى ًبجى ثىقيمىٍت عى ، كى ـٍ وي قيميكبييي

مىى النَّاًس  يمىافى اٍلميٍفتىرىضى عى عىؿى ذىًلؾى اإلقرارى ًباأٍلىٍلسيًف كىٍحدىىىا ىيكى اإٍلً ، فىجى ـٍ أىٍبدىاًنًي

                                                                 

 .(1583) :لساف العرب البف منظكر، مادة )رجأ(، ص ( 1)
 .(38) :: عبد القاىر البغدادم في كتابو الفىرؽ بيف الًفرؽ صلممرجئة فرؽ كمقاالت مختمفة ؛ ذكر بعضيا  (2)

 .(29) :. رقـالحربي، ط: الدر السمفية الككيت اإليماف؛ لمحافظ محمد بف ابي عمر العدني، تحقيؽ: حمد  (3)
القيـ ،  ىػ. دار ابف1406السنة؛ لمحافظ عبد ا بف أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ د/ محمد القحطاني، الطبعة األكلى:   (4)

  .(818: ، رقـ376/ 1، 741رقـ  347/ 1الدماـ السعكدية، )
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ًبٍضعىةى عىشىرى شىٍيرنا ًباٍلمىًدينىًة بىٍعدى  ـٍ ًبمىكَّةى كيمّْيىا، كى مىى ذىًلؾى ًإقىامىتىيي يكمئذو، فىكىانيكا عى
ـٍ ًعٍندى تحكيًؿ اٍلًقٍبمىًة ًإلىى اٍلكىٍعبىةً أىبىٍكا أىٍف ييصمُّكا ًإلىٍييىا ... اٍلًيٍجرىةً  تىمىسَّكيكا  ،فىمىٍك أىنَّيي كى

ـٍ يىكيٍف ذىًلؾى ميٍغًنينا  مىٍييىا، لى ـي اسميو، كىاٍلًقٍبمىةي الًَّتي كىانيكا عى ًبذىًلؾى اإليماًف الًَّذم لىًزمىيي
ٍيئنا،  ـٍ شى ، أًلىفَّ الطَّاعىةى اأٍليكلىى لىٍيسىٍت ًبأىحىؽَّ ًباٍسـً عىٍنيي ـٍ ٍقرىاًرًى لىكىافى ًفيًو نقضه إًلً كى

ـٍ  ابىًتًي ًة كىًإجى بلى ابيكا المَّوى كىرىسيكلىوي ًإلىى قىبيكًؿ الصَّ يمىاًف ًمفى الطَّاعىًة الثَّاًنيىًة، فىمىمَّا أىجى اإٍلً
ًميعنا مىعن  ارىا جى ٍقرىاًر، صى ، ًإٍذ أيًضيفىًت الصبلةي ًإلىى ًإلىى اإٍلً يمىافي ا ىيمىا يىٍكمىًئذو اإٍلً

ًة ميسىارىعىةن،  ... اإلقرارً  بلى كا ًإلىى الصَّ ، فىمىمَّا أىٍف دىاري ـٍ فىمىًبثيكا ًبذىًلؾى بيرىةن ًمٍف دىٍىًرًى
ـٍ ًإلى  فىمىٍك  ى مىا قىٍبمىيىاكىاٍنشىرىحىٍت لىيىا صديكرىـ، أىٍنزىؿى المَّوي فىٍرضى الزَّكىاًة ًفي أىٍيمىاًنًي

ٍقرىارً  ـٍ ميٍمتىًنعيكفى ًمفى الزَّكىاًة ًعٍندى اإٍلً ةى  ،كىأىٍعطيكهي ذىًلؾى ًباأٍلىٍلًسنىةً  ،أىنَّيي بلى كىأىقىاميكا الصَّ
ا ًلئٍلًٍقرىاًر  نىاًقضن ـٍ ميٍمتىًنعيكفى ًمفى الزَّكىاًة كىافى ذىًلؾى ميزيبلن ًلمىا قىٍبمىوي، كى غيرى أىنَّيي

ةً كىالصَّ  ٍقرىاًر. باء كىمىا كاف إ ،بلى ـى ًمفى اإٍلً ا ًلمىا تىقىدَّ ًة قىٍبؿى ذىًلؾى نىاًقضن بلى  الصَّ
دّْيًؽ  دّْؽي ًليىذىا ًجيىادي أىًبي بىٍكرو الصّْ مىٍيوً ػػػػ كىاٍلميصى ًباٍلمييىاًجًريفى ػػػػػ  رىٍحمىةي المًَّو عى

ٍنًع اٍلعىرىًب الزَّكىاةى، كى  مىى مى اًر عى ـى أىٍىؿى كىاأٍلىٍنصى مَّ مىٍيًو كىسى مَّى المَّوي عى ًجيىاًد رىسيكًؿ المًَّو صى
كىاٍغًتنىاـً اٍلمىاًؿ، فىًإنَّمىا  ،كىسىٍبًي الذُّرّْيَّةً  ،الشٍّْرًؾ سىكىاءن، الى فىٍرؽى بىٍينىيىا ًفي سىٍفًؾ الدّْمىاءً 

اًحًديفى ًبيىا ـً كيمُّيىا، كيمَّمىا ثيَـّ كىذىًلؾى كىانى ، كىانيكا مىاًنًعيفى لىيىا غىٍيرى جى ٍت شرائعي اإٍلًٍسبلى
ـي  ًميعنا اٍس يىٍشمىمييىا جى ًحقىةن ًبًو، كى افىةن ًإلىى مىا قىٍبمىيىا الى نىزىلىٍت شىًريعىةه صىارىٍت ميضى

يمىاًف فىييقىاؿي أًلىٍىًمًو ميٍؤًمنيكفى   .(1)«اإٍلً
الناظر  كبعد ىذا العرض ليذه العقيدة كتفنيدىا بشيء يسير مف التفصيؿ؛ فإف

في حاؿ الناس يجد ذلؾ األمر كاضحان جميا في أعماليـ ػػػ إال مف رحـ ا 
ـ ػػػ ، فكثير مف الناس ترككا بيكت ا تعالى، كترككا أكامره كلـ ينتيكا عف  كعص

قكؿ ا محارمو؛ كىذا كمُّو اتكاالن عمى عفك ا كسعة رحمتو، كدليميـ في ذلؾ 
ء   َورَۡۡحََِّت وَشِ  تعالى: ﴿ ، بؿ كغبل بعضيـ كقاؿ {156 ﴾ }األعراؼ:َؿۡج ُكَّ ََشۡ

                                                                 

باختصار، تأليؼ: أبك عبيد القاسـ بف سبلـ  (12ػػ 10) :كتاب اإليماف )معالمو، كسننو، كاستكمالو، كدرجاتو(، ص  (1)
 ـ.1983ىػ 1403ىػ(. تحقيؽ محمد ناصر الديف األلباني، ط: المكتب اإلسبلمي، الثانية 224)ت: 



يَّات  القسم األول: التحدِّ

 

 54 

؛ فما أشبو قكؿ ىؤالء (1)ػػػ زعما ػػػ إف بيني كبيف ا حالةن أسقطت كؿ الفرائض
(. كقد ظير ذلؾ الفكر !!بقكؿ سابقييـ كسمفيـ؛ )ال يضر مع اإليماف ذنب

 اليدَّاـ في مظاىر شتى؛ فمف أبرزىا في الكاقع المعاصر:
. كأف األعماؿ شرطي كماؿ في اإليماف كليست "التصديؽ"اإليماف بأنو  تعريؼ .1

 شرطى صحة. كأف ترؾ العمؿ نقص في اإليماف كليس إبطاال لو.
 التيكيف مف االلتزاـ بأحكاـ الشرع الظاىرة بحجة أف اإليماف في القمب. .2
االضطراب في مفيـك ال إلو إال ا. كىذا ألف المرجئ أخرج أعمالو مف  .3

اإليماف، كجعؿ معناىا مقصكرا عمى أفعاؿ ا تعالى مف الخمؽ كالرزؽ  مسمى
 .. . كال عبلقة ألفعالو كعبادتو بيا!!.

 .(2)كغير ذلؾ مف ىذه المظاىر  .4
فمما ال شؾ فيو أف تمؾ المظاىر قد شكمت تحديا مف التحديات المريرة التي 

 ثير مف الناس عف طاعة ا تعالى.كانت سببا في ابتعاد ك

  

                                                                 

 ،لك زعـ زاعـ أف بينو كبيف ا تبارؾ كتعالى حالة أسقطت عنو الصبلة»قاؿ الغزالي في بعض كتبو األصكلية:   (1)
ؿ مثمو أفضؿ تٍ كقى  ،فبل شؾ في كيجكب قتمو ؛كما زعمو بعض الصكفية ،كأكؿ ماؿ السمطاف ،كأحمت لو شرب الخمر

(. تأليؼ: أبك البقاء محمد بف 593ص: ) 2رح المنياج؛ جالنجـ الكىاج في ش «مف قتؿ مائة كافر؛ ألف ضرره أكثر
 ـ( جدة. السعكدية.2004ق 1425مكسى الدميرم، ط: دار المنياج )أكلى: 

)تسرب المفاىيـ اإلرجائية في الكاقع المعاصر(، تأليؼ: سعد بف بجاد العتيبي.  ىذه المظاىر كغيرىا: يينظر في  (2)
 .(198رقـ: ) رمركز البياف لمبحكث كالدراسات. إصدا
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 .التصورات الخاطئة عف اإلسالـ 

جُ ﴿ ما أحسف قكؿ ا تعالى: ّۡ َّ ۡت
َ
ُۡ وَخ ُۡ دِئَُس َُۡج ٍَُس َّ ۡز

َ
َم أ ۡ٘ ُۡ  ٱَۡلَ َؾََۡيُس
ٔا  َُ دِي َٰ ۡشَؾ ُُ ٱۡۡلِ َِّت َورَِضيُج ٍَُس َّ ه ِٓۡؿ {، كلكف كثيران مف المسمميف 3}المائدة:  ﴾ا

اآلية بمعافو شتى،  ممف تشعبت بيـ األفكار كتفرقت بيـ األىكاء؛ فيمكا ىذه
؛ فكما كضَّحنا في ظاىرتي التفكير سابقا ككؿّّ قد فيما عمى أساسو قد اعتقده

 كاإلرجاء. كذلؾ األمر مع غيرىما مف األفكار كالعقائد الباطمة:
فياؾ المعتزلي قد فيـ اإلسبلـ باعتزاليتو عقيدة كسمككان، كآخر قد فيـ اإلسبلـ 

تو كجبريتو، كآخر قد فيمو برأسماليتو، كآخر قد برافضيتو، كآخر قد فيمو بقدريَّ 
فيمو باشتراكيتو كشيكعيتو، كآخر قد فيمو بمبراليتو كحريتو، كآخر قد فيمو 
ـى أصحابيا اإلسبلـ  بقكميتو، كآخر قد فيمو بجيميَّتو .. كصكر أخرل كثيرة في
مف خبلليا!! كما مف شؾٍّ كلك قميؿ أف كؿ ىذه األفكار كالتصكرات؛ مف 

ف تغيرت مسمياتيا كأشكاليا التح ديات التي تكاجييا الدعكة اإلسبلمية اآلف، كا 
 عف ذم قبؿ؛ فالشكؿ كاالسـ ال ييغير مف المضمكف كال مف حقيقة الشيء.

 : اإلسبلـ؛أوليماىك أحد شيئيف؛  والمجني عميو في ىذه التصورات الخاطئة
الى ناصر دينو كلك فا تع ال إليو، كالضرر الكاقع عميو في صدّْ الناس عنو

 : الجماىير التي ال تستطيع تمييزا بيف الحؽ كالباطؿ.وثانييماكره الكافركف. 
 

 ؛فيذه األفكار وىذه التصورات التي مرَّ ِذكرىا عمينا في ىذه الكممات وغيرىا
أو  ،الواحد منيا بمفرده ُيشكُِّؿ تحديا كبيرا؛ فما بالنا إذا ما اجتمع آخر معو

؛ أو عمييما الداعية وأّؾ في صعوبة األمر وخطورتو عمى الدعوة آخروف؟!!. فال ش
  معاً.
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 المطمب الخامس: الجيؿ والتخمؼ.

الجيـ كالياء كالبلـ أصبلف، أحدىما: خبلؼ العمـ، كاآلخر: الًخفَّة : »الجيؿ
، .. قاؿ ابف جنّْي: قالكا جيبلء كما قالكا (2)نقيض العمـ»، فيك: (1)«كخبلؼ الطمأنينة

حقيقة الجيؿ: عدـ العمـ بما »ابف نجيـ الحنفي:  قاؿ، (3)«اء؛ حمبلن لو عمى ضدّْهعمم
النقيض، أم الشعكر بالشيء عمى خبلؼ  ف اعتقادى ارى فإف قى  ،مف شأنو أف يككف معمكما
، كقد جاء (4)«البسيط ًدـ الشعكر بذلؾ فيك الجيؿي ب، فإف عي ما ىك بو فيك الجيؿ المركَّ 

 .(5)مشتقاتيا في القرآف الكريـ عمى معافو متعددةاستخداـ ىذه المفظة ب

ـى »: فيك ضٌد التقدـ، ييقاؿ: التخمؼأما  : ضد تقدَّ مىؼى : ضدُّ القدَّاـ، .. خى ٍمؼي ، (6)«خى
حركة المجتمع إلى األماـ .. فإف التخمؼ؛ : »كعمى كؿٍّ فإذا كاف التقدُّـ الحضارم ىك

داؼ السابقة، أك انعداـ الحركة ىك: حركة جماعية لمخمؼ في مجاؿ الكسائؿ كاألى
 .(7)«فييما عمى اإلطبلؽ

فيذاف مرضاف مف األمراض التي تعصؼ بأم أمة مف األمـ، كتقضي كذلؾ 
عمى البقية المتبقية فييا. كأخطرىما؛ ىك الجيؿ، كأقبح صكره؛ ىك الجيؿ المركب، 

ما عمؽ  الخطاب الدعكم جيدا كبيرا؛ إًذ الداعية البد كأف ييزيؿ فيالذم يتطمب 
 الصحيحة. باألذىاف مف الصكرة الخاطئة أكالن ثـ بعدي؛ يضيؼ الصكرةى 

                                                                 

 .(489: )ص 1معجـ مقاييس المغة البف فارس، ج  (1)
الجيؿ عمى ثبلثة أضرب: األكؿ: خمك النفس مف العمـ، ىذا » (  كىذا ىك أصؿ المادة؛ إذ يقكؿ الراغب األصفياني: 2)

 .(109: )المفردات؛ مادة: )جيؿ( ص«. ىك األصؿ
 .(713) :(  لساف العرب البف منظكر )مادة: جيؿ( ص3)
 (.4367) ص: ،9، نقبلن عف )نضرة النعيـ  ج(303: )(  يينظر: األشباه كالنظائر البف نجيـ الحنفي ص4)

، يينظر معجـ ألفاظ القرآف أمثاؿ: )الطيش كالسفو، الخاليف مف المعرفة، الحالة التي كانت عمييا األمة قبؿ النبكة(  (5)
 ـ(.1989ق ػػػػ 1409بالقاىرة، مصر. ) (. إصدار مجمع المغة العربية252، ص: )1الكريـ، ج

 .(162) :المفردات في غريب القرآف، األصفياني، )مادة: خمؼ( ص  (6)
. د/ فتحي محمد الزغبي )بحث مقدـ لرابطة العالـ (باختصار 26 ػػػػ 23: )الجيؿ كالتخمؼ كغياب المرجعية، ص  (7)

 افة اإلسبلمية  .. األصالة كالمعاصرة(.اإلسبلمي بمكة المكرمة المؤتمر الخامس عشر بعنكاف: الثق
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الذم ييشبو في سرعة تقدُّمو كتطكره ك ؛ الذم نعيشويذا ك إننا كنحف في عصرو 
سرعة الصكاريخ؛ نجد مف أىمنا كذكم جمدتنا كًممَّتنا تخمفان ليس لو مثيؿ، كىذا في كؿ 

مية كالعممية كاالقتصادية كاألخبلقية كالقانكنية الحياة العم مف كالمجاالت؛الكسائؿ 
ذلؾ كمو ترل  فيف ؛كاإلعبلمية كالسياسية .. ػػػ كحدّْث ما شئت عف باقي النكاحي ػػػ

ىؿ ىذه أمَّةه أراد ا ليا الريادة كجعميا خير أمة أخرجت  :جابان، كتتساءؿعجبا عي 
 لمناس؟!.

ؼ كعقبات ليؤثر تأثيران بميغا عمى ميو عمى الناس مف ظرك مإف ىذا الكاقع بما يي 
الدعكة كالداعية؛ بحث ال ينتفعكف بمكعظة كال بنصيحة، فإذا ما حٌدثيـ الداعية عف 
العقيدة كاألخبلؽ كالعبادات كانكا في منأل بعيدو كؿَّ البعد عما ييمميو عمييـ ىذا الداعية 

بذلؾ عمى درجة كبيرة مف و المثاليى بكاقعيـ؛ كشتاف ما بينيما. فأصبحكا ربطكا قكلى  فقد
االنحدار في الجكانب العممية كاألخبلقية كغيرىا؛ حتى في مقكمات ثقافتيـ كىكيتيـ 

 اإلسبلمية فضبلن عف العمـ الذم ييسميو البعض عمما دنيكيان. 
ػػػػ بعقيدتو، كشريعتو، كأخبلقو ػػػػ كال عف  دينوفكثير مف المسمميف ال يعمـ عف 

ف كاف معدكدا المغًة العر  لغتِو ػػػ بيةً ػػػػ التي نزؿ بيا القرآف؛ حتى أصبح أعجميان عنيا كا 
تاريًخ أمتو اإلسبلمية ػػػ الذم ىك منبع  المجيد؛ تاريخومف أىميا ػػػػ كال يعمـ كذلؾ عف 

زَّتو ػػػ؛ ال يعممكف مف تمؾ األمكر ما ال يسع أحدىىـ جيميو، فأصبحكا غرباء شرفو كعً 
ـ بمقكماتيا ، بؿ كانقمبت تمؾ الغرابة إلى عداكة! ككيؼ ال؟ كاإلنساف عديكي ما عف ىيكيَّتي

 .(1)يجيؿ

                                                                 

حكؿ مناىج الثقافة اإلسبلمية األساسية مف "الديف كالمغة العربية في ىذا الجانب  كقد ذكرت شيئا يسيرا مف التفصيؿ  (1)
ككاف  تمبيتيا لحاجات أبنائنا فييا؛ فكانت النتائجي غيرى مرضيةو، كالتاريخ اإلسبلمي" بمقررات التربية كالتعميـ؛ كمدل

ف عممكا فيي  أبناؤنا يخرجكف مف تمؾ المراحؿ التعميمية ػػػػ االبتدائية إلى الثانكية ػػػ ال يعممكف شيئا عف ذلؾ؛ كا 
بجامعة األزىر؛ كالتي كانت  في دراستي لنيؿ درجة العالمية "الدكتكراة" كذلؾ معمكمات مشكشة، كمشكىة، كميمَّشة.
ريخ اإلسبلمي، في مقررات التربية كالتعميـ، بجميكرية مصر العربية، عرض بعنكاف: )الديف كالمغة العربية كالتا

ـ( كقد أجيزت بمرتبة الشرؼ األكلى، 2011ػػػ حتى نياية ػػػػ  1952كدراسة في ضكء الدعكة اإلسبلمية في الفترة مف 
كيينظر كذلؾ  اإلسبلـ(كىي منشكرة عمى الشبكة الدكلية "اإلنترنت" عمى مكقع )صيد الفكائد، كطريؽ  ـ.2015عاـ: 
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؛ ال يغيب عنا تمؾ األمية كالجيالة التي يعيشيا أيضان  كنحف في ىذا الصدد
المجتمع العربي كاإلسبلمي؛ فإف الناظر في ًنٍسبة األمية في أقطاره يجدىا بصكرة 

ة جدان بؿ كمنعدمة في األقطار األكربية ، بينما ىذه النسبة تكاد تككف قميمميحزنة
ضافة إلى ذلؾ فإف كضع القراءة عندنا أمرىا مشيفه جدان؛ فبينما تجد (1)كاألمريكية . كا 

كتابا(، تجد أف الشباب العربي ػػػػ كثيرا  35الشاب األكربي يقرأ في السنة أكثر مف )
فات المتعددة الجنسيات قد أجرت شركة "سينك ك منيـ ػػػػ يقرأ كتابا كاحدان في السنة، 

ـ(، جاء فيو أف المكاطف المصرم كالمغربي 2008ألبحاث السكؽ" بحثا في عاـ )
دقيقة في  35دقيقة يكميا( في قراءة الصحؼ كالمجبلت، مقابؿ ) 40يقضياف: )

. كليت ىذه الدقائؽ (2)في لبناف( 31في السعكدية(، مقابؿ: ) 34تكنس(، مقابؿ: )
النافعة في عمـك الشريعة اإلسبلمية كديننا الحنيؼ؛ ال بؿ  التي تيصرؼ في القراءة

ػػػ في الركايات الماجنة كالكتب التافية.  (3)صيًرفت ػػ كما يقكؿ د/ نصر فريد كاصؿ
 فنتج عف ذلؾ داءه عضاؿ؛ أدل إلى الجيؿ بتعاليـ اإلسبلـ.     

                                                                                                                                                                                                          

(؛ كذلؾ في حديثو عف التشكيو 20ػػػػػػ  13في الثقافة اإلسبلمية المقكمات العكائؽ البدائؿ؛ د/ عبد ا الجبارم، ص )
 كالتشكيش كالتيميش كالتجييؿ لمقكمات الثقافة اإلسبلمية. مف بحكث مؤتمر: الثقافة اإلسبلمية األصالة كالمعاصرة. 

بينما الدكؿ  ،%(3اإللسكك أف نسبة األمية في المجتمع األمريكي )صفر(، كفي المجتمع األكربي )ذكرت منظمة    (1)
يينظر:)الثقافة  حيث تتقدـ عمى الدكؿ اإلفريقية. ؛العربية تتصدر المرتبة قبؿ األخيرة عالميا مف حيث انتشار األمية
أ/ سيدة محمكد محمد، كىك ضمف  (20، 19) اإلسبلمية؛ التحديات الخارجية كالداخمية كسبؿ المكاجية، ص:

 .ق1435اإلسبلمي، بحكث مؤتمر "الثقافة اإلسبلمية .. األصالة كالمعاصرة" بمكة المكرمة، رابطة العالـ 
مصر مف   : األمـ المتحدة) األوؿ بعنواف:أف نذكر ما نشرتو جريدة األىراـ القاىرية في عددٍييا؛  وجدير بالذكر

نسبة ) الثاني بعنواف:، (ـ2013/ ديسمبر/ 13ق، 1435/ صفر/ 10، عدد الجمعة: )ميةدوؿ تعانى األ  11 أكبر
ف كاف األخير 2013/ يناير/ 20ق، 1434ربيع أكؿ/  8، عدد األحد: )األمية في الوطف العربي مخيفة ـ(. كا 
عؿ نسبة األمية ربع سكاف الكطف "ألكسكا" ػػػػ ج  المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـكمنيما ػػػ كىك تقرير صادر عف 

  العربي، كمف أسباب انتشارىا؛ الديف!!(.
نائب  ،القاىرة(، نقبلن عف أ.د/ نبيؿ السمالكطي ػػػنقؿ ىذه اإلحصائيات؛ الباحثي عبد ا شريؼ )دار اإلعبلـ العربية ػػ  (2)

 (.41، 40ىػ(، ص: )1439/ صفر  (،630رئيس جمعة األزىر. يينظر مجمة الكعي اإلسبلمي، العدد: )
 (.41(  المصدر السابؽ، ص: )3)
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ـ غماميو عمى عقكؿ كثير مف أبنائنا؛ يصعب  معو أف يككف ىذا الداء الذم قد خيَّ
مصابكه في منأل عف األفكار المنحرفة كالمضممة، فييـ عرضةه ألم جرثكمة مف تمؾ 

 الجراثيـ التي تجعميـ أسرل ألصحاب ىذه األفكار. ىذه كاحدة.
.. فإف مف أصيب بيذا الداء ػػػ داء األمية كالتخمؼ ػػػ لف يعمـ عف ا  وأخرى

ىما؛ كلف يككف في إيمانو كعبادتو إال مرادى تعالى كال عف رسكلو صمى ا عميو كسمـ 
مقمّْدا، ككفى بيذه مذمة إذ يككف في سبب نجاتو دنيا كأخرل مقمدان غيره؛ فإف كاف ىذا 

و ذلؾ إجماالن، كالتفصيميات كالجزئيات مكككلة إلى العمماء، الغير سميما في اعتقاده نفعى 
 أما المقمد فبل.
صد غيرى المسمميف ػػػ يربطكف كاقع المسمميف .. فإف كثيرا مف الناس ػػػ أقوأخرى 

ـ كدينيـ؛ قائميف متسائميف إذا كاف ىذا ىك دينكـ الذم تقكلكف عنو كذا ككذا ..  بعقيدتي
فما باؿ كاقعكـ الذم أصابكـ فيو التخمؼ كالجيؿ .. فيؿ ىذه تعاليمو؟! فإف تخمؼ 

 ينان كدنيا.المسمميف كجيميـ قد سكَّغ لكثير مف الناس اتّْياـ اإلسبلـ د
كقد أخبر النبي صمى ا عميو كسمـ عف الحالة األمَّية ىذه؛ بأف العمـ سييرفع، 

أف الجيؿ سينزؿ؛ كعبلمة مف العبلمات الصغرل لقياـ الساعة، فقاؿ: )إف بيف يدم ك 
. (1)الساعة ألٌياما ينزؿ فييا الجيؿ، كييرفع فييا العمـ، كيكثر فييا اليٍرج؛ كاليرج القتؿ(

ما نزؿ الجيؿ، كريًفع العمـ بقبض أىمو كحممتو، فما عمى البقية المتبقية منيـ ػػػ فإذا 
ُظَ٘ن ﴿أعني العمماء ػػػػ إال أف تمتثؿ قكؿ ا تعالى عف عباًده:  ّۡ َْ َح ِي وَؾِتَادُ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱَّلَّ

ٓا  ۡ٘ َٖ ۡرِض 
َ
َ ٱۡۡل ّا ََ َٰ ٘اْ َشَؾ ُ َجَََُِٰٗ٘ن هَال ٍۡ ُُ ٱ ُٗ  {.35}الفرقاف:  ﴾ا ا ِإَوذَا َخاَظتَ

  

                                                                 

 في (، كأخرجو مسمـ7066، 7064 ػػػػػ 7062) :، باب: )ظيكر الفتف(، برقـ(الفتف)كتاب:  في أخرجو البخارم  (1)
 كغيرىما. (.2672، باب: )رفع العمـ كقبضو، كظيكر الفتف ..(، برقـ: )(العمـ) :كتاب
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 .. وتشكيؿ الرأي العاـ. (1)المطمب السادس: اإلعالـ )اإلعالف(

ي ليدؼ إيصاؿ معمكمة معينة إلى الميتمقّْ »بأنو: مف الممكف أف نيعرّْؼ اإلعبلـ 
يخدـ ذلؾ اليدؼ، كيتكقع منو أف ييؤثر في الميتمقي، كييغير مف  معيف، بأسمكب معيف؛

ي األصؿ: تزكيد الجماىير بالمعمكمات السميمة كالحقائؽ اإلعبلـ ف»، ك(2)«ردكد فعمو
الثابتة التي تساعدىـ في تككيف رأم عاـ صائب في قضية مف القضايا أك كاقعة مف 

، فثمَّت عبلقة كاضحة تماـ الكضكح بيف الجانب اإلعبلمي كتككيف الرأم (3)«الكقائع
ـ ألم قضية مف القضايا. إذ أف كثيرا مف الناس يبني  أفكارىه كمعمكماًتو كثقافتىو عف العا

طريؽ اإلعبلـ ػػػ المقركء أك المسمكع أك المشاىد ػػػ بغض النظر عف ككف ىذا اإلعبلـ 
ـ ىك عمدتي  ـ في تككيف تمؾ الثقافة؛ ال سيَّما كنحف في عصر صادقا أك كاذبا. فاإلعبل ي

 قد عزؼ كثير مف أبنائو عف القراءة كاالطبلع. 

َـّ ما اإلعبلـ ىذا مف  فأمري  نة آلراء الناس كاعتقاداتيـ؛ كمف ث أخطر األمكر المككّْ
لذلؾ كانت عقكبة الذم يكذب الكذبة فتحمؿ عنو في ييبنى عمييا مف ردكد األفعاؿ، ك 

مىٍيفً  المٍَّيمىةى  اآلفاؽ عقكبةن شديدةن؛ إذ قاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ: )رىأىٍيتي   .. أتياني، رىجي

                                                                 

)عمف( كالراغب  :لفظة اإلعبلف بدالن مف اإلعبلـ؛ كذلؾ ألف الكممة أصميا تعممتاس أجد في نفسي راحة إذا  (1)
ص:  «العبلنية ضدُّ السر، كأكثر ما يقاؿ ذلؾ في المعاني دكف األعياف» :عنيايقكؿ األصفياني في مفرداتو 

كجاء عف ىذه  ،(1216) :القامكس المحيط، مادة )عمف( ص« المجاىرة: كاإلعبلف»لفيركز آبادم: ، كقاؿ ا(349)
اإلعبلف: إظيار الشيء بنشره في »(: 432)الكجيز ص: المعجـ (، ك 625المادة أيضان في المعجـ الكسيط )ص: 

بلن، كمنيا ما يككف صحيحا كما يككف باطالتي ىي أكثر استخداما في ىذه المفظة؛  كمف المعاني ؛«الصحؼ كنحكىا
فأصؿ المادة مف )عمـ(؛  اإلعالـأما ك ( العصرم، ف)اإلعبل ـاإلعبل كىذا ىك كاقع ،.. كغير ذلؾما يككف كذبا كصدقان،

كلعؿَّ قائبلن قاؿ:  .فغالب استعماليا في الحقائؽ أك المعاني الصادقة كا أعمـ «إدراؾ الشيء بحقيقتو»كمعناىا: 
 الطمب إثارة ياىدف االعبلنية، بالرسالة التحكـ كيمكف األجر، مدفكعة شخصية، غير اتصاؿ كسيمة ىك :اإلعالف»
 كسيمة :اإلعالـ .لمسمعة فقط االيجابي الجانب يكضح ،(المبيعات زيادة) اقتصادية اغراضو ،(كالطمب الرغبة خمؽ)

. كلكنني استخدمت «كاالجتماعي السياسي الكعي تنمية بيدؼ الجميكر بيف كاألخبار كالمعمكمات الحقائؽ لنشر
    السائد بيف المصنفيف كالباحثيف.اإلعبلف؛ اتباعان لمعرؼ عف اإلعبلـ بدالن 

 .(172عدد ) رابطة العالـ اإلسبلمي،. تأليؼ: سمير بف جميؿ راضي. (29) :إلعبلـ اإلسبلمي رسالة كىدؼ؛ صا  (2)
، ضمف أبحاث ، د/ رضا عبد الكاحد أميف(22: )كسائؿ اإلعبلـ كاألزمة الثقافية في بمداف العالـ اإلسبلمي، ص  (3)

 ػ.ق1435اإلسبلمية .. األصالة كالمعاصرة. رابطة العالـ اإلسبلمي بمكة المكرمة مؤتمر الثقافة 
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تَّى عىٍنوي  تيٍحمىؿي  ًباٍلكىٍذبىًة، يىٍكًذبي  فىكىذَّابه  ًشٍدقيوي، ييشىؽُّ  وي رىأىٍيتى  الًَّذل: قىاال  اآلفىاؽى، تىٍبميغى  حى
 .(1)اٍلًقيىامىًة( يىٍكـً  ًإلىى ًبوً  فىييٍصنىعي 

ـ بكؿّْ أنكاعو اآلف؛ أصبح مف أساسيات المجتمع الذم نعيش فيو، فمقد  إف اإلعبل
لـ يقؼ األمر عند ذلؾ فأصبح رفيقان لنا في دخؿ في كؿ غرفة مف غرفات بيكتنا، بؿ ك 

ًحمّْنا كترحالنا؛ فمذلؾ أصبح مف األمكر التي البد مف الحديث عنيا كتكجيييا الًكجية 
يف؛ فعف ؾ ييخرّْب، كىك كذلؾ أداة ذك حدَّ الصحيحة، فيك الذم يبني في الببلد ككذل

ـ المجتمعي طريقو يى  سمةه بارزةه ليذا العصر »ـ: اإلعبلفػ و في آف كاحد،كنقيضى  الشيءى  تعم
طكتو كبخاصة السنكات الثبلثيف األخيرة مف ىذا القرف؛ فقد قكم اإلعبلـ كاشتدت سى 

تؤثر تأثيران مباشران في األحداث، بؿ كتستطيع مف خبلؿ ىذا  حيث برز قكةن جبَّارةن 
 في االتأثير أف تيز أم مؤسسة ىزَّان عنيفا قد ييسقطيا .. فأصبح قكةن ال ييستياف بي

يو الرأم العاـ، كتتسمط عمى السياسة كاالقتصاد؛ لذلؾ حرصت كثير مف الدكؿ  تكجّْ
عمى تكجيو سياسة اإلعبلـ كتجنيده لخدمة أىدافيا كتسريب األفكار كاآلراء كالمعتقدات 

 .(2)«عبر قنكاتو المختمفة

يا كألجؿ ذلؾ فإف المادة اإلعبلمية المعركضة عمى الجماىير البد كأف ييراعى في
أمكر؛ ىذه األمكر ال تخرج عف المصداقية كعف األخبلؽ اإلسبلمية بشكؿ عاـ، 

اإلسبلـ يرفض الفمسفة اإلعبلمية التي ال أصكؿ كال قكاعد كال ضكابط ليا تحكـ »فػ
طبيعةى عمًميا، كالتي تكرس الصراع كالفكضى كالبلمباالة، كتيعىرّْض المجتمعات 

يضا القير الفكرم كالثقافي كما في بعض اإلسبلمية لمدمار، كيرفض اإلسبلـ أ

                                                                 

 (.7047أخرجو البخارم، كتاب: )التعبير(، باب: )تعبير الرؤيا بعد صبلة الصبح(، برقـ: )حديث  جزء مف  (1)
لؼ أمثمة لذلؾ ثـ ضرب المؤ  . تأليؼ: سمير راضي.بتصرؼ( 17، 16) :اإلعبلـ اإلسبلمي رسالة كىدؼ؛ ص  (2)

نيائيا، كاالنقبلب عمى الرئيس السكفييتي جكرباتشكؼ، كمظاىرات بكيف .. كغيرىا.  بدٍكر اإلعبلـ في حرب فيتناـ كا 
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الفمسفات القائمة، كييعطي حؽ التعبير كحرية النشر ًضمف الثكابت كالمقاصد بصكرة 
 .(1)«متزنة

كعميو .. فإف الناظر في مجتمعاتنا نحف المسمميف؛ يرل األمر بخبلؼ ما كاف 
قى مف خبللو عمى ينبغي أف يككف عميو، فإذا ما نظر الناظر إلى حاؿ اإلعبلـ كما ييم

ؾ الدىشة كالذىكؿ، فيذا فيمـ أك مسمسؿ أك الجماىير؛ رأيت عجبا عجابا كتممَّكتٍ 
تيعرّْض المجتمعات لمخراب كالدمار ما ىي إال قنكات ك  ؛، أك برنامج .. كغيرىامسرحية

ـ األكالد ػػػ بنيف كبنات ػػػػ أمكر االختبلط، كالمكضة، كاالقتداء بالبلعبيف كالبل عبات، كتيعمّْ
كالممثميف كالممثبلت، كتعمميـ كذلؾ السرقة، كالنفاؽ، كالتياكف بالمعصية، ككؿَّ أنكاع 
اإلجراـ..، أك البرامج الميذاعة التي تيرسّْخ في عقكؿ كثير مف المسمميف أمكرا مخالفة 
لدينيـ، عف طريؽ إعبلمي أك مذيع يمقي عمى الناس ًفٍكرىهي أك اليدؼ الميراد نشره إلقاءن 

 ريا كقسريا.جب

إف ىذه األمكر بمجمكعيا تشكّْؿ ػػػ بؿ شكَّمت ػػػ رأيان عاما لجميع األعمار 
كاألطياؼ التي يتككف منيا أمُّ مجتمع؛ كمع ىذا الرأم يصعب عمى الداعية أف يكاجو 

. خاصة كأف (2)ىذا التيار الجارؼ مف ىذه اآلراء العامة، التي ككنت المجتمعى كثقافتىو
 ث يستخدـ قاعدتو المشيكرة: "ما تكرر .. تقرر". اإلعبلـ الحدي

فمما ال شؾ فيو أف لئلعبلـ دكره الفعَّاؿ في صياغة الثقافة العامة لممجتمع 
ـٌ كاف ذلؾ في حدّْ ذاتو عائقا كبيرا  كتكجيييا نحك الًكجية التي يريدىا محرككه. كمف ث

 في كجو الدعكة اإلسبلمية.

  
                                                                 

، د/ محسف عبكد كشككؿ، رئيس قسـ (8: )اإلعبلـ اإلسبلمي في البناء العقائدم كمكاجية تحديات الدعكة، ص  (1)
مقدـ ضمف أبحاث مؤتمر الثقافة اإلسبلمية .. األصالة كالمعاصرة. الذم  الصحافة في الجامعة العراقية، كىك بحث

 .ىػ(1435نظمتو رابطة العالـ اإلسبلمي بمكة المكرمة )
مدخؿ إلى الرأم  عمى الرأم العاـ كتككينو في: ػػػػػ ككسيمة مف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم ػػػػػ ينظر في تأثير اإلعبلـ  (2)

 ( ط: مؤسسة الرسالة.166ػػػػػ  139، د/ سعيد إسماعيؿ صيني، ص: )يالعاـ كالمنظكر اإلسبلم
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 .حوؿ اإلسالـ ومناىجو المطمب السابع: شبيات المشككيف

ىي ما ييثير الشؾ كاالرتياب في صدؽ الداعي كحقيقة ما يدعكا إليو؛ : »الشبية
فتمنع المدعكَّ مف رؤية الحؽ كاالستجابة لو، أك تؤخر ىذه االستجابة. كما أنو غالبا ما 
، ترتبط إثارة الشبية بعادة مكركثة، أك مصمحة قائمة، أك شيكة دنيكية، أك حمية جاىمية

، أك غبشو في الرؤية؛ فتتأثر النفكس الضعيفة المتصمة بيذه األشياء،  أك سكء ظفو
 .(1)«كتجعميا حجة كبرىانا تدفع بو الحؽ

ثـ  ،إثارة ىذه الشبيات بصكرة عامة عمى الجماىير المسممة كبخاصة الشبابف
ـ دحضيا  بصكرة قكية؛ يجعؿ ىذه الجماىير في حاالت مف حاالت الشؾ في دينيـ عدى

، (2)كثكابت إيمانيـ؛ بؿ كيجعميـ في حرجو مف تعاليـ دينيـ كاالنتساب إليو ككرىيـ لو
اقتصر األمر عمى مجرد الشؾّْ كاالرتياب فقط، كلـ يتعدَّ إلى ما فكؽ ذلؾ  ما ىذا إذاك 

إف أخشى ما نخشاه أف ال يككف المسمـ عمى مستكل » ػػػفبمحاربة الحؽ كدفعو. 
صاغية لكؿ تيمة، كليس ىذا فحسب، بؿ األخطر مف ذلؾ أف  التحديَّات؛ فتراه أيذنا

، (3)«يتشرب ىذه الشبيةى كييصدّْقيا، كأف تسقر في قمبو كعقمو، كعندىا تككف المصيبة
يا أك عدـ ب ىاضى الفتف عمى القمكب كتأثُّرى ىذا كقد شبَّو النبي صمى ا عميو كسمـ عرٍ 

مىى اٍلقيميكًب كىاٍلحىًصيًر عيكدنا عيكدناتيٍعرىضي اٍلًفتى )قاؿ: تأثرىا بكبلـ بميغ؛ ف أىمُّ قىٍمبو فى  (4)في عى
اءي  أىمُّ قىٍمبو أىٍنكىرىىىا نيًكتٍ ًفيًو نيٍكتىةه سىٍكدىاءي كى  أيٍشًربىيىا نيًكتٍ  مىى  ،ًفيًو نيٍكتىةه بىٍيضى تَّى تىًصيرى عى حى

                                                                 

في قفص االتياـ، منيجية التعامؿ مع الشبيات كقكاعد دحضيا، . نقبلن عف: )(89) :لمدعاة فقط، جاسـ ميميؿ، ص  (1)
 .دار ابف حـز (11) :د/ عمي الحمادم، ص

ٍر بآية كحديث؛ أما اآلية ف(  2) ُٕ  يَِتٌَٰب أُٓزَِل إََِلَۡى لَََل يَُسْ ِِف َصۡدرَِك َخَرج  ﴿قكؿ ا تعالى: كفي ىذه الجزئية أذكّْ ۡٔ ِ ِّ

ۡؤِِِٔيَ  ُّ {، كالحديث ركاه اإلماـ أحمد )قاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ لرجؿ مف 2}األعراؼ:  ﴾ِلُِٔذَر ةِِٕۦ َوذِۡيَرىَٰ لَِۡ
فعمى المرء أف (، 12061، المسند: برقـ:)لك كنت كارىا(ارىا؛ فقاؿ: أسمـ ك بني النجار أسمـ، فقاؿ الرجؿ أجدني ك

ف كاف ثمَّت شبية فبل تؤثر عمى إيمانو كعقيدتو ألف أمر الشبية  ٍرهه مف تعاليـ دينو؛ كا  ال يككف في صدره حرج أك كي
 حتما إلى زكاؿ، كسكؼ يككف مكانيا بإذف ا يقيف ال يتزعزع.

 .(48) :(  المصدر السابؽ في قفص االتياـ؛ ص3)
بطت في بعض الركايات )عىكدا عٌكدا( مف العٍكد المرة بعد األخرل.  (4)  كقد ضي
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فىا فىبلى تىضيرُّهي ًفٍتنىةه  مىى أىٍبيىضى ًمٍثًؿ الصَّ دي  قىٍمبىٍيًف عى مىا دىامىٍت السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي كىاآٍلخىري أىٍسكى
كفنا كىالى ييٍنًكري ميٍنكىرنا ًإالَّ مىا أيٍشًربى ًمٍف ىىكىاهي  ينا الى يىٍعًرؼي مىٍعري  .(1)(ميٍربىادِّا كىاٍلكيكًز ميجىخّْ

ككمثاؿ كاقعي لمشبية كأثرىا في نفكس الجماىير؛ كككنيا عقبة كؤكدا في ثباتيـ 
ى المنيج القكيـ؛ لك أف بمدا مف البمداف أعمنت عف استقباليا شخصا ميمَّان في يـك عم

مف األياـ، كأخذ اإلعبلـ يىذكر عف ىذه الشخصية منكرات، كأساطير، كسيئات كثيرة ال 
ضراره لممجتمعات .. كغير ذلؾ؛  بل شؾ بأف الجماىير فحصر ليا، كصكرا لفساده كا 

ف كاف ىذا الشخص مظمكما، كأف كؿَّ ما ستبني حكما عميو دكف أف يركه ، حتى كا 
 .(2)أشيع عميو إنما ىك محض افتراء كشيبىوو ال دليؿ عمييا

.. إثارة  و في المحيط الدعكم ككاف لو أثر سمبي كبيركلنضرب لذلؾ مثبلن نعيش
الشبو عمى سنة النبي صمى ا عميو كسمـ؛ مف حيث صحة نسبتيا إليو، كمف حيث 

كؿ، كمف حيث عدالة نىقىمىًتيا، كمف حيث تاريخيا كتدكينيا، كمف حيث مكافقتيا لمعق
أشير دكاكينيا .. كغير ذلؾ، جعؿ جمعان كثيرا مف الجماىير تشؾُّ فييا، كال تعتقد فييا 
اعتقادا سميما، كىذا بجيؿو منيـ أكالن، كىذا الجيؿ جعميـ يتأثركف بالشبو الميٍمقىاًة عمييـ؛ 

 ركجي ىذه الشبيات.فكانكا فريسة كضحية لم

فالضحية ىي الجماىير التي ال تتمكف مف دفع تمؾ الشبيات المثارة، ألف قمكبيـ 
ليست عمى الصكرة اإليمانية التي ىي كالزجاج األممس الذم يدفع الشبية بصبلبتو 

يماف قكمٍّ يدفعكف بيما (3)كيراىا بصفائو فبل تضره ، فكثيره مف الناس ليسكا عمى عمـو كا 
ما مركب .. ىذه الشُّ  نما ىـ عمى صكرتيف مف الجيؿ؛ إمَّا بسيط، كا   .ىذه واحدةبىو، كا 

                                                                 

 (.231أخرجو مسمـ كتاب اإليماف، باب: )الفتف التي تمكج مكج البحر(، برقـ: )  (1)

ٍست  (2)  مص مف محاضرة لمدكتكر عبد العزيز الطريفي؛ بعنكاف: )الشبيات كأثرىا عمى الثبات(.خمي
 القيـ فانتفع بيا انتفاعا بميغان. ه ابفى تيمية تمميذى  ية كصى بيا ابفي كىذه كص  (3)
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.. كثير مف الذيف يتصدٍَّكف لقٍرع ىذه الشبيات إمَّا أنيـ يدفعكنيا بشبيات  وأخرى
ما أف يككنكا كذلؾ (1)مثميا أك أقؿَّ منيا أك أخطر؛ فيعالجكف مرضا كيترككف آخر ، كا 

بكا ألجمو؛ فيىظيركف بمظير العاجز عف دفع ىذه الشبية، عمى عمـو ليس كافيان بما نيصّْ 
 .(2)ضعفيا ككىانتيا!! برغـفازدادت الشبية عمى أيدييـ قكةن 

كمف طبيعة الشبيات أف الكاحدة منيا إذا تمكنت مف القمب كأيشربيا حتى اختمطت 
مبٍت إلييا أخرل؛ حتى تصير ىذه الشبيات في قمب صاحبي يمانو جى ا بمادة حياتو كا 

 كالسمسمة التي أحاطت بعنقو كستؤدم يكما ما إلى حتفو كىبلكو. 

ثـ إف إثارة مثؿ ىذه الشبيات مف شأنيا أف تؤخّْر مسيرة البناء الدعكم؛ بحيث 
تجعؿ الدعاةى دائما في مكضع الدفاع، فبل يتفرغكف إلى البحث كال إلى التصنيؼ كال 

عمـك اإلسبلـ .. بؿ تجعميـ دائما في إلى تعميـ الناس الفقو كالحديث كالتفسير كسائر 
ىذا المكقؼ .. كقديما قالكا: اليجـك خير كسيمة لمدفاع .. كقيؿ أيضا: لك سكت جاىؿه 

ـه.  الستراح عال

مف إلقائيا عمى المسمميف؛ فمقد  (3)كأٍمر الشبيات مف األمكر التي ال يمىؿُّ أعداؤنا
ـ ػػكاف الشيطاف يمقييا عم يزاؿ ىذا دأبو مع تابعييـ ػػػػ،  ػػ كلفى الصحابة رضي ا عني

فمقد جاء رجؿ إلى النبي صمى ا عميو كسمـ فقاؿ يا رسكؿ ا إني أيحدّْث نفسي 

                                                                 

كاف ذلؾ  .. كثيرا لممتفمسفة كنقدكا كنقضكا شبييـ كما ذىبكا إليو، كلكف اك نضرب ليؤالء مثبلن بالمعتزلة؛ الذيف تصدُّ لك (  1)
األمر أنؼ كأف اإلنساف يخمؽ فعؿ نفسو عمى طريقتيـ. كمثبلن آخر بمف يرد عمى الجبرية القائميف بمسألة الجبر بأف 

نما الحؽ دائما كسطه بيف رذيمتيف.كالحؽ إنما ىك ليس مع ىؤالء كال أكالء  ، كا 
 كىذه صكرة نراىا متكررة جدان عمى شاشات التمفاز.. فا المستعاف.(   2)
الييكد كالنصارل المبلحدة ك كفي مقدمتيـ الشيطاف الرجيـ، كك ؛المنيج اإلسبلمي الصحيح أعداءى  :كأقصد بيـ(  3)

كا سبحانو كتعالى يقكؿ  .ػػػػػ ال كثَّر ا سكادىـ ػػػػػػ كمف عمى شاكمتيـ كالتكفيرييف كالمنافقيف كالمبرالييف كالعممانييف
ُٕ ءَاَيَٰج   ﴿عف حاؿ أكلئؾ؛  ۡٔ ِٓي أََٓزَل َؾََيَۡى ٱًٍَِۡتََٰب ِِ َ٘ ٱَّلَّ َّْ أُمُّ  ُٖ ُٖ ٌَٰج  َؿ ًَ ۡ َۖ ٱًٍَِۡتَٰ ُمُّ َٰج  تََشَٰتَِف ُِ َْ ِِف  ِب َوأَُخُر  ي ِ ا ٱَّلَّ َِّ َ أ لَ

َن  ٘ تُِؿ تَّ يَ َذ ـ   ُۡ َزيۡ ِِٗ ٘ب
َُ ۖۦَ هُ يَِِٕ ۡوِ حَأ آءَ  ۡخَِق ة ثِ وَٱ َٔ خۡ مِ

آءَ ٱٍۡ ۡخَِق ة ُٕ ٱ ۡٔ ِِ َٕ تَ ََشَٰ ت ا   {.7.}آؿ عمراف: ﴾َِ
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مف السماء أحبُّ إلي مف أف أتكمـ بو. فقاؿ النبي صمى ا عميو  رَّ بالشيء ألف أخً 
 . (1)إلى الكسكسة كسمـ: ا أكبر، ا أكبر، ا أكبر، الحمد  الذم رٌد كيده

كـ فيقكؿ: مف أحدى  كمثؿ قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ أيضا: )يأتي الشيطافي 
 ،(2)خمؽ كذا، مف خمؽ كذا؟ حتى يقكؿ مف خمؽ ربؾ؟ فإذا بمغو فميستعذ با كلينتو(

قاؿ الخطابي كجو ىذا »كقد قاؿ ابف حجر رحمو ا تعالى في شرحو ليذا الحديث: 
طاف إذا كسكس بذلؾ فاستعاذ الشخص با منو، ككؼ عف مطاكلتو الحديث أف الشي

في ذلؾ؛ اندفع، كىذا بخبلؼ ما لك تعرض أحد مف البشر بذلؾ فإنو يمكف قطعو 
بالحجة كالبرىاف، قاؿ: كالفرؽ بينيما أف اآلدمي يقع منو الكبلـ بالسؤاؿ كالجكاب 

ع، كأما الشيطاف فميس كالحاؿ معو محصكر فإذا راعى الطريقة كأصاب الحجة انقط
لكسكستو انتياء، بؿ كمما أيلـز حجة زاغ إلى غيرىا، إلى أف ييفضي بالمرء إلى الحيرة 
نعكذ با مف ذلؾ. قاؿ الخطابي: عمى أف قكلو مف خمؽ ربؾ كبلـ متيافت ينقض 
آخريه أكلىو ألف الخالؽ يستحيؿ أف يككف مخمكقا، ثـ لك كاف السؤاؿ متجيا الستمـز 

ؿ كىك محاؿ، كقد أثبت العقؿ أف المحدثات مفتقرة إلى ميحًدث فمك كاف ىك التسمس
 .(3)«مفتقران إلى محدث لكاف مف المحدثات. انتيى

حدَّ الكسكسة، كمنيا ما يصدر  ف تصدير عف الشياطيف؛ كال تٍعدي فمف الشبيات مى 
ِ َِٓبٍّ ؾَ ﴿ عف أتباع الشياطيف مف اإلنس.

َٔا ٍُِكّ َۡ نُدّوا َوَنَذَٰلَِى َجَؿ ِ ا َطَيَِٰعَي ٱۡۡلِ ّْ ِس وَٱَۡلِ
ُۡ إََِلَٰ بَۡؿض   ُٗ ِل ُفُرورا  يُِِ٘ح بَۡؿُض ۡ٘ َو ٍۡ ٘اْ َٗل  ﴿ {112}األنعاـ:  ﴾اه زُۡخرَُف ٱ ُٔ َِ َْ ءَا ِي َٗا ٱَّلَّ حُّ

َ
د َيٰٓ

َٰتِ  ـَ ٘اْ ُخُع ْ يَتَّتِۡؽ  حَتَّتُِؿ َِ ِْ  َو ۡيَطَٰ ِْ ٱلظَّ ۡيَطَٰ َِٰت ٱلظَّ ـَ لشبيات ككذلؾ مف ا{، 21}النكر:  ﴾ُخُع
                                                                 

كتاب: )اإليماف(، باب:  كعند مسمـ في صحيحو بمعناه عف أبي ىريرة في (. 2097برقـ: ) أخرجو أحمد في مسنده،(  1)
كعند أبي داكد في سننو عف أبي ىريرة، كتاب: )األدب(، باب: )في رد  (.209)بياف الكسكسة في اإليماف(، برقـ: )

 . (5112الكسكسة(، برقـ: )
(. كمسمـه في 3267) :أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب: )بدء الخمؽ(، باب: )صفة إبميس كجنكده(، برقـ(  2)

 (.214تاب: )اإليماف(، باب: )بياف الكسكسة مف اإليماف(، برقـ: )صحيحو، ك
ؼ ما ذىب إليو الخطابي مف . كلكف ابف حجر ضعَّ (393 ،392) :، ص6فتح البارم البف حجر العسقبلني، ج   (3)

 التفرقة بيف كسكسة اإلنس كالشياطيف.
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مف تحتاج في دفعيا إلى االستعاذة مف الشيطاف كاالنتياء عف مجاراتو فييا، كمنيا ما 
 تحتاج إلى إقامة الحجة كالبراىيف الدامغة في دحضيا، فمكيؿٍّ مقامو كمقالو.

كىذه الشبيات التي أثيرت عمى اإلسبلـ؛ إنما كيجيت إلى كتابو ػػػػ القرآف الكريـ ػػػػ 
لو صمى ا عميو كسمـ أخرل، أك إلى تعاليمو كشرائعو حينا آخر.. تارة، أك إلى رسك 

ـ بالنقد العممي المبني عمى قكة في العقيدة كثباتو في المنيج  كلكنيا بفضؿ ا تعالى، ث
 كشمكليتو؛ كانت كمُّيا ىباءن منثكرا.

 .المطمب الثامف: الدولة الدينية )الوصؿ الثيوقراطي(

يقـك عمى تعميؿ السمطة السياسيَّة لدل الجماعة عمى مذىب »الثيكقراطٌية، ىي: 
التي تعتبر أف ا عز ك  ،أساس االعتقاد الدينٌي، كمنيا نظرٌية )الحؽ اإلليٌي( في الحكـ

كجؿ مصدر لمسمطة، كأف الحاكـ بمثابة ظٌؿ  عمى األرض، كتقـك الثيكقراطٌية عمى 
نما . فيرل أتباع ىذا المذىب أف ال(1)«أساس العنصرٌية  سمطاف لمسمطة الدنيكية كا 

 يجب أف يككف تابعان لمعنصر الديني فقط.

ككاف ليذا النظاـ الحاكـ صكر متكررة في األزماف الماضية كالمعاصرة كذلؾ؛ 
ـ الكنسي في العصكر الكسطى األكربية المظممة؛ كالذم قامت عميو  أمثاؿ طغياف الحك

ـ بعد ذلؾ كال زاؿ الح(2)الثكرة الفرنسية كـ في الدكلة الييكدية اإلسرائيمية، ثـ في دكلة ، ث
 األئمة االثني عشرية؛ الدكلة اإليرانية كنظاميا في كالية الفقيو كال زالت.

 في إطار نظاـً  ،و كسيمة لمسيطرة كالتحكـتكاتخذ ،الديف تاستغمكؿ ىذه الصكر ف
لكنسي، ، حيث السيطرة المطمقة لرجاؿ الكينكت الييكدم كاثيكقراطي كاضح كـو حي 

كلفقياء الشيعة خريجي الحكزات العممية؛ إذ تيسند إلييـ الكظائؼ الميمة، فييـ في ىذا 

                                                                 

 . مر "مع فريؽ عمؿ"، ط: عالـ الكتبار ع(، تأليؼ: د/ أحمد مخت337، ص: )معجـ المغة العربية المعاصرة  (1)
 ، ط: دار اليجرة. (176ػ ػػػػػ 165ص: ) ، د/ سفر الحكاليالعممانية) كتاب: .يا كأسبابياينظر في بيان  (2)
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النظاـ أعمى جية مختصة في شئكف السياسة، كما أف جميع السمطات تيركَّز في 
 .(1)أيدييـ

كىذا األمر جعؿ قطاعان كبيران ػػػ إف لـ يكف ىك الغالب ػػػػ مف المسمميف؛ ينظركف 
النظرة الكينكتية التي كاجييا رجاؿ الديف مف الييكد كالنصارل؛ كذلؾ ألف  نظرة كتمؾ

ىذا القطاع ما غابت عنو ىذه الصكر التاريخية لمحكـ الثيكقراطي، فأخذ يقيس ىذه 
التعاليـ اإلسبلمية التي يينادم بيا الدعاة بتمؾ النظـ التي كانت أك ال زالت. كىك 

لى رسكلو مخطئ في ذلؾ كؿ الخطًأ؛ إذ اإلسبل ـ في دعكتو لمتحاكـ إلى ا تعالى كا 
ِظي﴿ منيجو كما في قكؿ ا تعالى: ؛ا عميو كسمـصمى 

َ
٘ٓاْ أ ُٔ َِ َْ ءَا ِي َٗا ٱَّلَّ حُّ

َ
د َ َيٰٓ ٘اْ ٱَّللَّ  ُؿ

ء   ُۡ ِِف ََشۡ َۖ لَإِن حََنَٰزَۡخخُ ُۡ ۡمرِ ُِِٔس
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
٘اْ ٱلرَُّشَ٘ل َوأ ِظيُؿ

َ
وهُ إََِل ٱ َوأ ِ لَُردُّ ُۡ  وَٱلرَُّشِ٘ل إِن َّللَّ ُئخُ

َٰلَِى َخۡۡي   ِم ٱٓأۡلِخرِ  َذ ۡ٘ ِ وَٱَۡلَ وِيًَل  حُۡؤَُِِٔ٘ن ةِٱَّللَّ
ۡ
ُْ حَأ ۡخَص

َ
{، إنما يدعكا إلى 59}النساء:  ﴾َوأ

، ال إلى رأمو شخصي أك اجتياد طائفي، كحتى في قضية  تطبيؽ كحيو إليي معصـك
ا كرسكلو؛ كلقد أحسف إمامنا الفيـ لمنصكص الشرعية فإنما ىك منكط بتحقيؽ مراد 

آمنت با، كبما جاء عف ا، عمى مراد ا، »قاؿ: الشافعي ػػػػ رحمو ا تعالى ػػػػ إذ 
. فكما نؤمف بعصمة (2)«كآمنت برسكؿ ا، كبما جاء عف رسكؿ ا، عمى مراد رسكؿ

كلو صمى ا عميو النص اإلليي؛ ال بد كأف نسعى في تحقيقو كما أراده ا تعالى كرس
ـى عندنا في اإلسبلـ ػػػ في المنيج الحؽ ػػػػ مبمغه عف  كسمـ، فالقاعدة حينئذ؛ ىي أف العاًل
ا تعالى مراده، كليس مرادي ا تعالى ًحكران عمى ىذا الرجؿ بحيث ال ييراجع في 

الخطأ كبلمو، بؿ يستطيع أدنى آحاد األمة أف يىردَّ عمى العالـ خطأه، كلك كاف ىذا 

                                                                 

ضافة(، د/ عبد ا الجبارم.  13ص: ) الثقافة اإلسبلمية .. المقكمات كالعكائؽ، كالبدائؿ.  (1)  بتصرؼ كا 
يينظر: شرح لمعة االعتقاد اليادم إلى سبيؿ الرشاد عبد ا بف عبد ؛  ة عف الشافعي ػػػػ رحميما ا ػػػذكرىا ابف قدام  (2)

  .، دار طيبة لمنشر كالتكزيع.(89: )الرحمف الجبريف، ص
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ليس أحد بعد رسكؿ ا صمى »، كلذلؾ فػ(1)صادرا مف أعبلىا منزلة في الديف أك الدنيا
 .(2)«ا عميو كسمـ إال كيؤخذ مف قكلو كييترؾ

  ف .. حبُّ الدنيا وكراىيُة الموت.: الَوىالمطمب التاسع

ذا ما مف التحدّْيات التي تكاجو الدعكة اإلسبلمية عيمكما كالداعية خصكصان؛ أنو إ
يو عف أمرو مف األمكر التعبدية ػػػ معقكلة المعنى أك غير معقكلة ػػػػ  الداعيةي  حدَّث مدعكّْ

حكاجز في عدـ امتثاليـ  نتٍ أك عمى عقكليـ عبلمات استفياـ؛ ككَّ  طرأٍت عمى أذىانيـ
ليذه العبادة، كأبرز ىذه العبلمات ليا رابط كمتعمَّؽه بدنيا يتنعمكف فييا كيتمسككف بيا 

مقيكا إال ليا؛ فيفكّْركف في كظيفتيـ  كمكانتيـ اىتيـجى كى كى  كأمكاليـ، ككأنيـ ما خي
ما ك ، كيزداد األمر سكءان كاشمئزازان؛ إذا ما حدَّثيـ الداعية عف المكت .. االجتماعية

لماذا يينٌغصي عمينا  :اليـلكا بمساف حبعده مف الحسرات كالزفرات كالًحساب كالصراط كقا
ا، كىؿ جاء ىذا الرجؿ ييذكرنا بتمؾ الحاؿ التي ا كلًعبنى ا كليكنى نا كأفراحنى اتى حي ىذا الرجؿي 

  ؟!فما ىذا الخطاب ..كما لنا كلمشجاع األقرع أك لمنكر كنكير أبداننىا تأكؿ فييا الديدافي 

 صمى ا عميو كسمـ فقاؿ: بيُّ و النَّ قد حدد معالمى  :ىذا الداء العضاؿ .. أحبَّتي
تداعى عميكـ، كما تداعى األكمة إلى قصعتيا. فقاؿ قائؿ: كًمف قمَّةو يكشؾ األمـ أف )

نحف يكمئذ؟ قاؿ: بؿ أنتـ يكمئذو كثير، كلكنكـ غثاء كغثاء السَّيؿ، كلينزعفَّ ا ًمف 
ؿ قائؿ: يا رسكؿ ا، منكـ، كليقذففَّ ا في قمكبكـ الكىىىف. فقا صدكر عدكّْكـ الميابةى 

 .(3)(الدُّنيا، ككراىية المكت ف؟ قاؿ: حبُّ كما الكىى

                                                                 

بت امرأة أصا»: قىٍكلتو المشيكرة كقاؿفي ميكر النساء،  ػػػػ رضي ا عنو ػػػػ كما في قصة المرأة التي راجعت عمر(  1)
 (. 243، 242ص: ) 2تفسير ابف كثير ج «ػػػػػ أك قاؿ ػػػػػ كؿ الناس أفقو مف عمر كأخطأ عمر

(. بتحقيؽ أبي 1765برقـ: ) ػػ ابفي عبد البر؛ في جامع بياف العمـ كفضمو،ػػػػ رحمو ا ػػ أسند ىذه المقالة إلى مجاىدو  ( 2)
 األشباؿ الزىيرم، ط: دار ابف الجكزم.

رجو أبك داكد في سننو مف حديث ثكباف رضي ا عنو، ؾ: )المبلحـ(، باب: )تداعي األمـ عمى اإلسبلـ(، برقـ: أخ  (3)
( كفيو أف الكىف ىك: 8713(، كمف ركاية أبي ىريرة في المسند برقـ: )22397(، كأحمد في مسنده برقـ: )4297)

 .كـ القتاؿ()حبُّكـ الدنيا ككراىيتي 
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بكم كتمثيؿو رائع ألكبر أسباب بيعد الناس عف دينيـ؛ يقكؿ النبي كفي تكصيؼو نٌ 
، في أيٍرًسبل جائعافً  ًذئبافً  ماصمى ا عميو كسمـ: )  المىرءً  ًحرصً  مف لىيا بأفسدى  غنىـو

 .(1)(لديًنوً  كالشَّرىؼً  الماؿً  عمىى

بأمر مف أمكر الدنيا؛  ريـ في مكاطف كمُّيا يتعمؽالكىف في القرآف الكجاء  كقد 
فإذا ما مسَّ المسمميف قٍرحه في دنياىـ فبل كىف كال حيزف؛ ألف ىذا ىك حاؿ المؤمنيف 

َزُٓ ﴿ الصادقيف المتبعيف لمرسكؿ صمى ا عميو كسمـ: ٘اْ َوَٗل ََتۡ َن َوَٗل حَُِٗٔ ۡ٘ ۡؾََ
َ
ُُ ٱۡۡل ٓخُ

َ
٘اْ َوأ

ۡؤِِِٔيَ  إِن ُِّ  ُ ُۡ هَۡرح   ١٣٩ُئخُ َصۡصُس ّۡ َۡىَ  إِن َح ۥه َوحِ ُٕ ِۡرَُ ِّ َم هَۡرح   ۡ٘ َو ٍۡ َٗا  َذَوۡد َمسَّ ٱ ُ يَّاُم َُٓداوِل
َ
ٱۡۡل

ِبّ  ﴿{، }آؿ عمراف ﴾بَۡيَ ٱنلَّاِس 
َّٓ ْ ِ ِّ  ْ ِ يّ

َ
ۥ  َوَند ُٕ َؿ َِ  ٌَ َٰخَ ٘اْ  رِّبِيَُّ٘ن َيرِۡي  َق ُٔ َٖ َّا َو ُۡ َذ ُٗ َصابَ

َ
َّآ أ ِ ل

َِا ضَ  ِ َو ٌِ ٱَّللَّ َْ ِِف َشبِي َِِٰبِي ُ ُُيِبُّ ٱٍصَّ ْه وَٱَّللَّ ٘ا ُ َِا ٱۡشخَََكٓ ٘اْ َو ككذلؾ  {،149}آؿ عمراف:  ﴾ُؿُم
ف مف فبل ييطمب منا إال أف نكك  ػػػ كىي حظُّيـ ػػػ إذا ما استمسؾ الكافركف بالدنيا

 ، كفي ىذا السبيؿ ال نىًيف كندعكا إلى السمـ جبنان كخكفا كىمعان المؤمنيف األتقياء األكفياء
ْ لَ ﴿ ٘ا ُ ََل حَُِٗٔ َن وَٱَّللَّ ۡ٘ ۡؾََ

َ
ُُ ٱۡۡل ٓخُ

َ
ُِ َوأ َۡ ْ إََِل ٱلصَّ ٘ٓا ُۡ َوحَۡدُؾ ُن ُۡ َوٍَْ يََِرَ َؿُس َِ   ُۡ َُس ۡؾَؿََٰ

َ
َّا  ٣٥أ إِجَّ

ه   ٘ ۡٗ َ ۡجيَا ٍَؿِب  َول َٰ٘ةُ ٱلُّ ٘اْ ٱۡۡلَيَ ُو ٘اْ َوتَخَّ ُۡ ِإَون حُۡؤُِِٔ ُجَ٘رُن
ُ
ُۡ أ  {. 36، 35}محمد:  ﴾يُۡؤحُِس

يـ الناس مف الدنيا كتبغيضي  في الخطاب الدعكم تنفيري  مكبي المط ىؿ .. كلكف
فبل يككنكا  ىا؛ فيككنكا في منأل عف ميجريات الحياة أك يككنكا في زاكية مف زكايافييا

 ؟!.فاعميف مؤثّْريف بؿ متأثّْريف كفقط

أقكؿ ليس ىذا مطمكبان؛ فإف الناظر في ىذه النصكص يجد فييا أمران ظاىرا كىك 
الحب، كالحرص، كالشرؼ، ف كيجدانية،ك ـ فييا عمى أحكاؿ كأكصاؼ قمبية تعمُّؽ الحك

؛ كالتي صاؼ لمتعمقات قمبية فبل تينافي تطمُّب الحياة الطيبةإنما ىي أك ككراىية المكت 
ِدا ﴿قاؿ ا تعالى عنيا:  ٌَ َصََٰ ْۡ َؾِّ ْ  ا َِ َ٘ ُمۡؤِِ ُٖ ََٓثَٰ َو

ُ
ۡو أ
َ
ِْ ذََيٍر أ ةا  ِّ َٰ٘ ُٕۥ َخيَ َّٔ  لَََُٔۡديِحَ

                                                                 

(.كالدارمي؛ ؾ: 2376سننو، ؾ: )أبكاب الزىد عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ(، برقـ: )أخرجو الترمذم في  (1)
كقد أفرد ابف رجب  (15794، 15784(، كأحمد في المسند برقـ: )2772)الرقاؽ(، باب: )ما ذئباف جائعاف( برقـ: )
 الحنبمي ىذا الحديث بالشرح في رسالة مفيدة.
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 َۖ   َظّيِتَثا
َ
ُ ةِأ ُٖ ۡجَر

َ
ُۡ أ ُٗ َّٔ ََُّ٘نَ َونَلَۡجزِيَ ْ َحۡؿ ٘ا َِا ََكُٓ  ِْ ، ككذلؾ ال يمنع ىذا {97}النحؿ:  ﴾ۡخَص

العافية في بدنو كبصره كسمعو كال أف يسألو  :أف يسأؿ النبي صمى ا عميو كسمـ ربو
ألسقاـ، كال صبلح دنياه كآخرتو كال أف يستعيذ بو مف البرص كالجنكف كالجذاـ كسيء ا

ال يينافي ىذا عند أصحاب النبي كذلؾ ك  .(1)أف يدعك ألحد أصحابو بكثرة الماؿ كالكلد
صمى ا عميو كسمـ أف ييجيّْز أحدىـ ثمث جيش العسرة كيككف حييا تستحي منو 
المبلئكة كىك عثماف رضي ا عنو. كليس كما نرل عند الكثيريف مف أبناء الدنيا الذيف 

 ى.ييطغييـ الغن

أحبَّتي إف المطمكب ىك أف نيعمَّر الحياة بطاعة ا تعالى أكالن؛ ميتَّخذيف في سبيؿ 
ِي َشخَّ ﴿ ذلؾ كؿ اإلمكانات التي أباحيا ا تعالى لنا؛ ُ ٱَّلَّ ُُ ٱۡۡلَۡدَر ِلَۡجرِيَ ٱَّللَّ  َر ٍَُس

 َ ُۡ ت ُس ََّ ْ ِِْ لَۡضَِِٕۦ َوٍََؿ ٘ا ۡمرِهِۦ َوِلَبۡخَُق
َ
َُۡى ذِيِٕ ةِأ ُم ٍۡ ُروَن ٱ ًُ ا ِِف  ١٢ۡظ َِّ َر ٍَُسُ  وََشخَّ

ُرونَ  ًَّ م  َحخََم ۡ٘ َِو ٍّ َٰلَِى ٓأَلَيَٰج   ه إِنَّ ِِف َذ ُٕ ۡٔ ِ ِّ ا  ۡرِض ََجِيؿا
َ
َِا ِِف ٱۡۡل َِٰت َو ـَ َؿَٰ فالدنيا  }الجاثية{ ﴾ٱلصَّ

ليست مركزى الدائرة في أكلكياتنا بؿ ىي كسيمة إلى المركزية التي ال ًغنى لنا عنيا في 
 (.ا جؿ جاللو وتقدَّست أسماؤهكىي )حياتنا أال 

بيما النصُّ اإللييُّ؛ فييما إشارات  جاء فالذيٍ  اإلنسانيُّ  فاالستخبلؼ كاالستعمار
ِإَوۡذ هَاَل ﴿ كاضحة إلى ىذا المعنى التعبُّدم كليس المعنى المادم؛ فقد قاؿ ا تعالى:

  ٌ ِِّ َجاؾِ ِ ثِ إ ًَ هِ َلٰٓ َّ
َۡ ِ ۡرِض خَ  َربَُّى ل

َ
َۖ ِِف ٱۡۡل َٗا َويَۡصمُِى  َِيَمثا ْ ُحۡمِصُد ذِي َِ َٗا  ٌُ ذِي َؿ ََتۡ

َ
ْ خ ٘ٓا ُ هَال

ُّ٘نَ  َِا َٗل تَۡؿََ  ُُ ۡؾََ
َ
ٓ أ ِِّ ِ ِدَك َوجَُوّدُِس لََىَۖ هَاَل إ ّۡ ُْ نَُصّتُِح ِِبَ َِآءَ َوََنۡ ِإَوََلَٰ ﴿ {30}البقرة:  ﴾ٱّلِ

ِدا  ُۡ َصََٰ ُٖ َخا
َ
ُّ٘دَ أ ِم ثَ ۡ٘ ََٰو ه هَاَل َي َ ا نٱۡختُُدواْ ٱَّللَّ

َ
َ٘ أ ُٖ ۖۥَ  ٍٕ َدۡۡيُهُ َٰ ْۡ إَِل ِ ِّ  ُ َِا ٍَُس ۡرِض  

َ
َْ ٱۡۡل ِ ِّ  ُ ُز

َ
َظأ

  ِٕ ْ إََِلۡ ٘ٓا َُّ حُ٘بُ َٗا لَٱۡشخَۡقمُِروهُ ثُ ُۡ ذِي َرُن َّ . كيكضّْح ىذا المعنى أكثر ما {61}ىكد:  ﴾وَٱۡشخَۡؿ
اإِجَّ  ﴿:جاء في شأف المساجد مف األمر بتعميرىا كالنيي عف ضدّْه كىك التخريب. فقاؿ َّ 
ُۡ ََيۡ  َ ةَ َول َٰ٘ َي ةَ وَءَاَت ٱلزَّ َٰ٘ ََ هَاَم ٱلرَّ

َ
ِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ ۡ٘ ِ وَٱَۡلَ َْ ةِٱَّللَّ َِ ْۡ ءَا َِ  ِ ََِسَِٰجَد ٱَّللَّ ُر  ُّ َض إِٗلَّ َحۡؿ

                                                                 

 حاح عف النبي صمى ا عميو كسمـ.كقد كردت بذلؾ األحاديث الص ( 1)
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 ََۖ ُٕۥ وََشََعَٰ ِِف  ﴿{ 18}التكبة:  ﴾ٱَّللَّ ُّ َٗا ٱۡش ن يُۡذَيَر ذِي
َ
ِ أ ََِسَِٰجَد ٱَّللَّ ََٔؽ  َِّ  ْ َّّ ُُ مِ ۡػََ

َ
ْۡ أ َِ َو

َٖآ إِٗلَّ َخآنِمَِيه  ن يَۡدُخَُ٘
َ
ُۡ أ ُٗ َ َِا ََكَن ل هَِى  ْوَلٰٓ

ُ
ه أ ٓ ا َٗ ِ   {.114}البقرة:  ﴾َخرَاة

كالذم عرَّفو النبي صمى ا عميو كسمـ بحب الدنيا ككراىية دا إلى الكىف عك 
مف  ضعؼه »كالذم يدؿ بجميع مفرداتو كميشتقاتو في كتاب ا تعالى عمى:  المكت؛

ٍمؽي  ميؽ حيث الخى ظـ ككذلؾ في العى  ،في العمؿ كاألمر الضعؼي »كقيؿ:  «أك الخي
. فينبغي عمينا أف نسعى في إزاحة أم كصؼ مف األكصاؼ التي قد تككف (1)«كنحكه

      سببا في كصفنا بيذا الكسـ أك ذاؾ الرسـ.

 المطمب العاشر: التقميد األعمى لممتبوعيف.

اـ األنبياء إال ىك؛ فيك الحجة لدل مف داءه عضاؿ؛ ىك ىذا الداء الذم لـ يكف أم
عبدكا غير ا تعالى، كىك الحجة كذلؾ في استحبلؿ ما حرَّـ ا تعالى؛ فقد قاؿ ربي 

ٰٓ ﴿عز كجؿ عنيـ:  َ ََ ٘ٓاْ إَِّٓا وََجۡدَٓآ ءَاةَآءََٓا  ُ ٌۡ هَال خَُدوَن  ةَ ۡٗ ٰٓ ءَاَثَٰرُِِٖ مُّ َ ََ ث  ِإَوَّٓا  َِّ
ُ
َوَنَذَٰلَِى  ٢٢أ

ث  َِآ  َِّ
ُ
ٰٓ أ َ ََ َٖآ إَِّٓا وََجۡدَٓآ ءَاةَآءََٓا  َۡرَلُ٘ ُِ ِْ َِّٓذيٍر إِٗلَّ هَاَل  ِّ َٔا ِِْ َرۡتََِى ِِف هَۡريَث   َۡ رَۡش

َ
ٰٓ  أ َ ََ ِإَوَّٓا 

ۡوخَُدونَ  ُِّ  في مكاجية أنبيائيـ الكاىية الكحيدة كقاؿ في حجتيـ .}الزخرؼ{ ﴾ءَاَثَٰرُِِٖ 
ٓ هَا﴿: تبريران لعبادة األصناـ ْ وََجۡدَٓا ٘ا ُ َْ  ل َٰتِِدي َٗا َع َ ٌۡ ﴿ {53}األنبياء:  ﴾ءَاةَآءََٓا ل ْ ةَ ٘ا ُ هَال

ٓ ءَاةَآءََٓا َيَذَٰلَِى َحۡمَؿَُ٘نَ  كذلؾ الصنـ الذم يمجأ إليو  كىي .{74}الشعراء:  ﴾وََجۡدَٓا
كاصفان ىذه النفسية:  تعالى قاؿ اقد المتكبركف ًفرارا مف االنقياد لمكحي كالرسالة؛ ف

مِ هَ ﴿ َۡ ِجۡئتََٔا ِلَ
َ
٘ٓاْ أ ُ ا وََجۡدَٓا َؾََۡيِٕال َّّ ُْ  خََٔا َخ َِا ََنۡ ۡرِض َو

َ
ًٍِِۡۡبِيَآءُ ِِف ٱۡۡل َّا ٱ ًُ ءَاةَآءََٓا َوحَُسَ٘ن ٍَ

ۡؤَِِِٔي  ُّ ِ َّا ة ًُ  }يكنس{. ﴾٧٨ٍَ

ة بيذه المنزلة عند أتباعيا فبلبد مف بياف مكانتيا شرعان كعقبلن؛  كطالما أنيا حجَّ
حجـ يجعؿ ليا ثقبلن  تيكزف بو، أـ أنيا سراب ال ينفع مف يميث كراءه عطشا كىؿ ليا 

                                                                 

كيينظر كذلؾ مادة: )ك ىػ ف( مف معجـ  كلساف العرب البف منظكر،مفردات الراغب األصفياني؛  : )كىف(.(  يينظر مادة1)
 (.1409جميكرية مصر العربية، ط: ) (1211، 1210القرآف الكريـ. مجمع المغة العربية ص: ) ألفاظ
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َـّ فبل مكت كال حياة ـ بركضيـ ىذا قد حجزكا مقاعد في يي فى  ؛فميس لو إال الركض كمف ث
ياكـ منيا؛ فما ىي مكانتيا تمؾ!؟  سقر عافانا ا كا 

 ﴿قاؿ ا تعالى: 
َ
آ أ َِ  ْ ٘ا ُُ ٱحَّتُِؿ ُٗ َ ٌَ ل َمۡئَا َؾََۡيِٕ ِإَوذَا رِي ٍۡ

َ
آ خ َِ ٌۡ َٓتَّتُِؽ  ْ ةَ ٘ا ُ ُ هَال َٓزَل ٱَّللَّ

ُۡ َٗل َحۡؿوََُِ٘ن َطۡي  ُٖ ٘ۡ ََكَن ءَاةَآُؤ َ َول
َ
ه أ ٓ خَُدوَن حَ ا َوَٗل  ٔا ءَاةَآءََٓا اْ ِإَو﴿ }البقرة{ ﴾١٧٠ٗۡ ۡ٘ َ ُۡ تََؿال ُٗ َ ٌَ ل  ذَا رِي

ْ خَ  ٘ا ُ ُ ِإَوََل ٱلرَُّشِ٘ل هَال َٓزَل ٱَّللَّ
َ
آ أ َِ ه إََِلَٰ  ٓ َِا وََجۡدَٓا َؾََۡيِٕ ءَاةَآءََٓا ُۡ َٗل  ۡصبَُٔا  ُٖ ٘ۡ ََكَن ءَاةَآُؤ َ َول

َ
أ

َُّ٘ن َطۡي  خَُدوَن  ٔا َحۡؿََ ۡٗ ث عف اآلباء كاألجداد متكارى الىؿ كؿ  :كلكف }المائدة{ ﴾١٠٤ا َوَٗل َح
ـي عميو م فإذا كاف الحؽ مع أ ؛لئلسبلـ فميس ىذا ىك منيجه  ؛ىذا الحكـ؟ بالطبع ال ييعمَّ

كلعؿ االستثناء الكارد في قكؿ إبراىيـ  ،ؾذاك الحؽ كال يشكبو أنو مع ىذا أك أحد في
ا  هَالَ ﴿قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ: يو الصبلة كالسبلـ دليؿ عمى ذلؾ، إذ عم َِّ لَرَءَۡحخُُ 

َ
أ

ُۡ تَۡؿتُُدوَن  ۡهَدُمَ٘ن  ٧٥ُئخُ
َ
ُُ ٱۡۡل ُۡ وَءَاةَآؤُُز ٓخُ

َ
ُۡ َؾُدّو   ٧٦أ ُٗ ٓ  لَإِجَّ َِّيَ  َّلِ ٍَۡعََٰ  ﴾إِٗلَّ رَبَّ ٱ

فيككف المعنى أنني برمء مف كؿ معبكد عبدتمكه  االستثناء متصبلن  فإذا كاف ؛}الشعراء{
قالكا  ففيككف اعتقادىـ كاعتقاد كفار قريش الذي ؛شريكا معو واتخذتموهمع ا تعالى 

ء منقًطعه فبل يتكجو إليو ا زلفى. كأما إذا قمنا بأف االستثنا ما نعبدىـ إال ليقربكنا إلى
العالميف الذم خمقني ...  ربَّ  أعبدي  ىذا المعنى كيككف بمعنى ال أعبد آليتكـ ىذه لكف

ال فبل، كىؿ (1)ىك معبكدم  سبحانو كتعالى . فإذا كاف عند اآلباء حؽ فثمَّت ىك؛ كا 
ـ صاحبىو عف  ـ كأنيا الأمّْ أذلالعقؿ الذم ييحج  تيب ، أال يدلو عمى عجز ىذه األصنا

الحياة ألحد كال تستطيع سمبيا، كال تسمع كال تيبصر كال تنفع كال تضر كال تيعطي كال 
تمنع؛ بؿ كال تستطيع دفع الشر عنيا كلك بأدنى مراتبو، فيؿ اآلباء الذيف عمَّقكا آماليـ 

بؿ كأركاحيـ بآلية ىذا شأنيا ييعدٍَّكف مف العقبلء!!؟ ال نممؾ أف كأحبلميـ كأرزاقيـ 
كقد قاؿ إبراىيـ  صدؽ ا تعالى إذ قاؿ )ال يعقمكف، ال يعممكف، ال ييتدكف(.نقكؿ 

ـ لقكمو عيبَّاد األصناـ:  ُۡ هَاَل ﴿عميو الصبلة كالسبل َِا َٗل ئََمُؿُس  ِ ْ دُوِن ٱَّللَّ َذخَۡؿتُُدوَن ِِ
َ
أ

ُۡ ا َوَٗل  ٔا َطۡي  ّف   ٦٦يََُضُُّز
ُ
َّا تَۡؿتُُدوَن ِِْ دُوِن ٱ أ ِ ُۡ َول ُس ِه ٍَّ ۡؿوَُِ٘نَ  َّللَّ ََل تَ لَ

َ
}األنبياء{؛  ﴾ أ

                                                                 

 التحرير كالتنكير لمطاىر بف عاشكر.يينظر في ىذا التكجيو:   (1)
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بيا فما انساقٍت كراء أحجار ال تنفع كال تضر نفسىيا افيؿ ىذه عقكؿ حجىمٍت أصح
 فضبلن عف غيرىا.

الحاؿ؛ فبيَّف مآليـ  اـ ا تعالى دليبلن آخر عمى ىذهبؿ أق :كليس ىذا كفقط
تباع: ألنيـ عطمكا عقكليـ كمصيرىىـ في اآلخرة، المتبكعكف: ألنيـ ضمُّكا كأضمكا، كاأل

التي فرَّت مف كصمُّكا آذانيـ، كنفركا مف الدعاة إلى ا تعالى نفكرى الكحكش المستنفرة 
َْ ﴿قاؿ ا تعالى: فكانكا في حسرات كزفرات ال تنقضي؛ كىييات!.  قسكرة؛ ِي  ٱَّلَّ

َ
أ إِۡذ تََِبَّ

ؿَ  ٍۡ ْ ٱ وُا
َ
ْ َوَرأ ٘ا تَُؿ َْ ٱتَّ ِي َْ ٱَّلَّ ِِ ْ ٘ا ۡشتَاُب ٱحُّتُِؿ

َ
ُُ ٱۡۡل َؿۡج ةِِٗ نَّ  ١٦٦َذاَب َوتََوعَّ

َ
٘ۡ أ َ ٘اْ ل تَُؿ َْ ٱتَّ ِي َوهَاَل ٱَّلَّ

ةا  ُُ ٱ نَلَا َيرَّ ه َيَذَٰلَِى يُرِيِٗ َّٔا َّا تََِبَّءُواْ ِِ ُۡ َي ُٗ ۡٔ ِِ 
َ
أ َِاَذَٔتََِبَّ َۖ َو ُۡ ُۡ َخَصَرٍَٰت َؾََۡيِٗ ُٗ َ ََٰ ۡؾَؿ

َ
ُ أ ُُٖ  َّللَّ

َْ ٱنلَّارِ   .قرة{}الب ﴾ةَِخَٰرِِجَي ِِ

أنتـ أعمـ أـ  أمثاؿ ىذه المقكالت كالعبارات: ا يكاجيو الدعاة اليـك مففما أكثر م
فمـ يعممكا بو؟ إف أبي لـ ييعممني  ، كما ىك مصير آبائنا إذ لـ يعممكا ما تقكلكف؟آباؤنا

 كأقكؿ: كما شأف الدعاة إذا كاف الكالد: )ال .. ال .. ال ..(. ذلؾ كال رباني عميو ..

األعمى لغير المسمميف؛ مف الييكد  التقميدىذا كاف ما األمر سكءن إذا كيزداد 
ذا كاف السابقكف قد قمَّدكا اآلباء  كالنصارل كالمبلحدة كمىف عمى نيجيـ كسىنىنيـ؛ كا 

ًتيـ؛ فإف الحجة في تقميد ىؤالء غالبا ما تنحصر في تفكقيـ  ة أبكَّ كاألجداد بحجَّ
بداعيـ في الجانب الدنيكم كالحيا يا كا  تي عمكمان، فمقد أتقنكا دينياىـ كشيدكا صركحى

تيـ كسيطرتيـ عمييا حتى كاف لساف حاليـ كما جاء عف أسبلفيـ:  حَبَُۡٔ٘ن ﴿كأحكمكا قكَّ
َ
خ

ِ رِيؽٍ  ٌّ وَن  ١٢٨َ٘ن تَۡؿتَرُ  ءَايَثا  ةُِس َُلُ ُۡ َُتۡ ُس ََّ ُۡ  ١٢٩َوتَخَِّخُذوَن َمَرآَِؽ ٍََؿ ِإَوذَا بََعۡظخُُ بََعۡظخُ
َْ َجتَّارِ  واْ ﴿}الشعراء{، ككانكا بسبب ىذا الطغياف المادم أف طىغكا كبىغكا: ﴾٪١٢ي َِبُ ًۡ لَٱۡشخَ

 ُٖ  ُۡ ُٗ َو ِي َخََ َ ٱَّلَّ نَّ ٱَّللَّ
َ
ُۡ يََرۡواْ أ َ َو ل

َ
َۖ أ ةً َّ٘ َّٔا هُ َطدُّ ِِ

َ
ْۡ أ َِ ٘اْ  ُ ۡرِض ةَِقۡۡيِ ٱۡۡلَّنِ َوهَال

َ
ُۡ ِِف ٱۡۡل ُٗ ۡٔ َطدُّ ِِ

َ
َ٘ أ

ْ أَِب ٘ا َۖ َوََكُٓ ةا َّ٘ َۡدُدونَ هُ ََ فحياتييـ عمى ما ىي عميو؛ كانت في ميزاف الشرع مف  ﴾َيَٰخَِٔا 
ندو مف جنكد ا تعالى كالتي ال يعمميا إال ىك: َٔا ﴿ الكىىف الذم ال يثبت أماـ جي َۡ رَۡش

َ
لَأ
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ُۡ َؾَذاَب ٱۡۡلِۡزِي ِِف ٱۡۡلَ  ُٗ ُِذيَو َِصات  نّلِ يَّام  َنَّ
َ
ا ِِفٓ خ ََصا ا ََصۡ ُۡ رِيدا َۖ َوٍََؿَذاُب َؾََۡيِٗ ۡجيَا ةِ ٱلُّ َٰ٘ يَ

ونَ  ُۡ َٗل ئَُِصُ ُٖ َۖ َو ۡخَزىَٰ
َ
 .}فصمت{ ﴾ٱٓأۡلِخرَةِ أ

ـٍ ًشٍبرنا كلكف أقكؿ كما قاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ: ) لىتىتًَّبعيفَّ سىنىفى مىف قىٍبمىكي
مىٍكتيميكهي، قيمٍ  مىكيكا جيٍحرى ضىبٍّ لىسى ًذرىاعنا بًذرىاعو، حتَّى لك سى ، كى نىا يا رىسيكؿى المًَّو: اليىييكدى، بًشٍبرو

. كمف تدبَّر حاؿ المسمميف ال سيما في ىذا الزماف عًمـ ما (1)(؟.قاؿى: فىمىفٍ  ؟كىالنَّصىارىل
    ىي الغربة كما ىي الشّْدة التي يكاجييا الخطاب الدعكم مف جراء ىذا التحدم.

 ... ما أصعبو!حدٍّ فبل شؾ مف أنو ت

 ليقيف بالموروث الشرعي.المطمب الحادي عشر: ضعؼ ا

بكؿ مكركثاتو  أحمدي اى تعالى عمى أف كاف في السابقيف أناس طبقكا اإلسبلـ
كرسكلو صمى ا  بالصكرة التي رضييا ا تعالى افكاف فيميـ كتطبيقيـ ليالثقافية 

ا ؛ فقادك عدكىـ يـ مف ًرقابأٍف مكَّن عميو كسمـ؛ ككاف مف جزاء ا تعالى كمكافئتو ليـ
كسادكا بقمكبيـ كأركاحيـ كأبدانيـ العباد كالببلد، ككانت قيادتيـ عمى األركاح قبؿ أف 

 تككف عمى األرض كاألبداف.

ال  أف يقكؿ: ىذا المكركث الشرعي الذم تتكممكف عنو قد كاف  قائؿو لكاف .. لى كا 
 ؟الليـ كتىسمُّط األعداء عمييـسببا في تأخر الذيف تمسككا بو ككاف سببا في إذ

فالحمد  عمى ىذا النمكذج الفريد الذم عًمـ كعمؿ بما عمـ فمكف ا لو؛ لقد 
كاف عندىـ مف اليقيف كالثقة فيما كرثكه عمف سبقيـ مف النبي صمى ا عميو كسمـ 

 كصمكا إليو.أصحابو ما جعميـ قدكةن لمف جاء بعدىـ إف أرادكا الكصكؿ إلى ما ك 

َٰتُِو٘نَ ﴿آلية بعد معرفة ىذا المعنى: كال عجب حينئذ إذا ما قرأنا ىذه ا  وَٱٍسَّ
  ْ ُ بِإِۡخَسَٰ ُٖ تَُؿ٘

َْ ٱتَّ ِي َٓرارِ وَٱَّلَّ
َ
َْ وَٱۡۡل َفَِٰجرِي ُّ ۡ َْ ٱل لَُ٘ن ِِ وَّ

َ
ُٕ رَِِّضَ ٱ ٱۡۡل ۡٔ ْ َخ ٘ا ُۡ َورَُض ُٗ ۡٔ ُ َخ َّللَّ

                                                                 

(، كمسمـ، ؾ: )العمـ(، 3456أخرجو البخارم، ؾ: )أحاديث األنبياء(، باب: )ما ذيًكر عف بني إسرائيؿ(، برقـ: )  (1)
 (.2669باب: )اتباع سىنف الييكد كالنصارل(، برقـ: )
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َٰج   ُۡ َجنَّ ُٗ َ َؾدَّ ل
َ
َٓۡفَُٰر  َوأ

َ
َٗا ٱۡۡل خَ ةَدا ََتۡرِي ََتۡ

َ
َٗآ خ َْ ذِي َٰ  اه َخََِٰلِي ُُ َذ َؿِؼي ٍۡ ُز ٱ ۡ٘ َم ٍۡ }التكبة{،  ﴾١٠٠لَِى ٱ

كاآلثار كالنصكص المتكاثرة تدؿ ًداللة كاضحة عمى ربط التمكيف كالنصر كالًعزة 
بيذا المنيج الذم سمكو ىؤالء قبؿ أف  المتأخركف إذا استمسؾ عمى غيرىـ؛ لممسمميف

 تطرأ عمى األمة اإلسبلمية األىكاء كالممؿ كالنّْحؿ المختمفة.

ىك الكقكد الذم ينبغي أف ييددف حكلو الدعاة، كىك  ؛يقيف في المكركث الشرعيال
ٍعدان كاف أك ًمصباحو فمف ينفع كعظي كاًعظ؛ ك أك انطفأ  ضكؤهالنكر الذم إذا ما خبا 

 .كعيدان 

 إذا حدَّثيـ الداعية عف ؛ مىافميس عند المسمميف إال مف رحـ ا تعالى مف اليقيف
بب الكحيد لدخكؿ الجناف كأف ما عداىا إنما ىي سبؿ لمشيطاف أنيا ىي السك عقيدتيـ 

كمآؿ أصحابيا النيراف، ككذلؾ إذا ما حدثيـ عف أف الطريؽ الكحيد إلى مرضاة ا 
ذا حدَّثيـ عف نصر  تعالى كًرضكانو إنما ىك في اتباع النبي صمى ا عميو كسمـ، كا 

مى ا عميو كسمـ، كأف اليزيمة ا تعالى كأنو مربكط بطاعة ا كطاعة رسكلو ص
مقركنة بمعصية ا تعالى كرسكلو صمى ا عميو كسمـ، كأف الذؿ في اتباع غير 

كانكا  ؛ إذا حدَّثيـ بذلؾ كمّْوالمسمميف كالعزة كؿ العزة في اتباع الشرع الشريؼ الحنيؼ
الباقية عمى ليس عندىـ مف اليقيف ما يؤثركف بسببو الحياة اآلخرة ك . في شؾٍّ كحيرةو 

ـ ا تعالى كرسكلو  ـ إلى أف يقدّْمكا أحكا الدنيا الفانية. كليس عندىـ مف اليقيف ما يدفعي
عمى ما  صمى ا عميو كسمـ في البيع كالشراء كالنكاح كاألخبلؽ كالمعامبلت عامة

ألنيا بزعميـ ستؤثر عمى مكانتيـ االجتماعية كحياتيـ  سكاىا مف األحكاـ كالقكانيف؛
 ذلؾ. قتصادية كغيراال

ذا ما أردنا إيراد مثاؿ عمى ىذا فعندنا السيدة ىاجر ككلدىا إسماعيؿ عمييما  كا 
ىك أمُّ مظير مف مظاىر الحياة حتى الماء؛ كالذم  بوفي مكاف ليس ف ،السبلـ

ـي  يترؾ الكالدي مظيرىا الرئيس. ف الرضيع، في كلدىه زكجتىو الضعيفة ك عميو السبلـ؛  إبراىي
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كما كاف منيا إال أف أيقنت أف ا لف يضيعيا ككلدىا ألف األمر ىك كحي  ىذا المكاف
 مف ا تعالى. فبمنطؽ العقؿ ستيمؾ؛ كأما بمنظكر الشرع فبل.

، ٍبفً  عىًدمّْ  عىفٍ )فػ ؛كىذ صكرة أخرل مف صكر اليقيف اًتـو  النًَّبيّْ  ًعٍندى  أىنىا بىٍينىا: قىاؿى  حى
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّ  عى ؿه  أىتىاهي  ًإذٍ  ـى كىسى  السًَّبيًؿ، قىٍطعى  ًإلىٍيوً  فىشىكىا آخىري  أىتىاهي  ثيَـّ  الفىاقىةى، ًإلىٍيوً  فىشىكىا رىجي
قىدٍ  أىرىىىا، لىـٍ : قيٍمتي  الًحيرىةى؟ رىأىٍيتى  ىىؿٍ  عىًدمُّ، يىا: فىقىاؿى   ًبؾى  طىالىتٍ  فىًإفٍ  قىاؿى  عىٍنيىا، أيٍنًبٍئتي  كى
يىاةه، تَّى الًحيرىًة، ًمفى  تىٍرتىًحؿي  ينىةى الظَّعً  لىتىرىيىفَّ  حى دنا تىخىاؼي  الى  ًبالكىٍعبىةً  تىطيكؼى  حى  ػػ المَّوى، ًإالَّ  أىحى
لىًئفٍ  ،ػػ الِباَلدَ  َسعَُّروا َقدْ  الَِّذيفَ  َطيِّئٍ  ُدعَّارُ  َفأَْيفَ  َنْفِسي َوَبْيفَ  َبْيِني ِفيَما ُقْمتُ   ًبؾى  طىالىتٍ  كى
يىاةه  ، ٍبفً  ًكٍسرىل: قىاؿى  !ُىْرُمَز؟ ْبفِ  ِكْسَرى :ُقْمتُ  ًكٍسرىل، كينيكزي  لىتيٍفتىحىفَّ  حى لىًئفٍ  ىيٍرميزى  طىالىتٍ  كى
يىاةه، ًبؾى  ؿى  لىتىرىيىفَّ  حى ةو، أىكٍ  ذىىىبو  ًمفٍ  كىفّْوً  ًمٍؿءى  ييٍخًرجي  الرَّجي  فىبلى  ًمٍنوي  يىٍقبىميوي  مىفٍ  يىٍطميبي  ًفضَّ
دنا يىًجدي  تَّى الًحيرىةً  ًمفى  تىٍرتىًحؿي  الظًَّعينىةى  فىرىأىٍيتي : عىًدمّّ  قىاؿى ..  ًمٍنوي، يىٍقبىميوي  أىحى  تىطيكؼى  حى

كيٍنتي  المَّوى، ًإالَّ  تىخىاؼي  الى  ًبالكىٍعبىةً  لىًئفٍ  ىيٍرميزى  ٍبفً  ًكٍسرىل كينيكزى  اٍفتىتىحى  ًفيمىفً  كى ـٍ  طىالىتٍ  كى  ًبكي
يىاةه، كيفَّ  حى مىٍيوً  المَّوي  مَّىصى  القىاًسـً  أىبيك النًَّبيُّ  قىاؿى  مىا لىتىرى ـى  عى مَّ ؛ فقد عارض الصحابي (1)(كىسى

مف قيطاع  كبيف نفسو بعقمو كذلؾ مف خبلؿ ما يراه بعينيو ىذه البشارة النبكية بينو
؛ كلكف اليقيف الذم رأل بكادره جعمو يحكـ عمى ما الطريؽ كمف سطكة الممكؾ كالجبابرة

ا عميو كسمـ )كلئف طالت بكـ حياة(  الرسكؿ صمى لو كما قفاؿ ميٍستيقنان  لـ يره فقاؿ
 لتركف ما قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ.

ف رأل الداعيةي  أف ىذا الداء العضاؿ قد استعصى عميو فبل تتسرَّبي إليو تمؾ  كا 
َۖ ﴿العدكل فا تعالى قاؿ:  ِ َخّن  َْ َٗل يُ  لَٱۡصِِبۡ إِنَّ وَۡؾَد ٱَّللَّ ِي ََّٔى ٱَّلَّ  ﴾٦٠َن ٘هَُِٔ٘وَٗل يَۡصخَِخمَّ

{. فالًحفاظ عمى رأس الماؿ ميقدَّـ عمى الربح ف كاف مظنكنا }الرـك  .ال سيما كا 

                                                                 

 .(3431) برقـ: اإلسبلـ(، في النبكة )عبلمات باب: ( )المناقب ؾ: البخارم، أخرجو (1)
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 المبحث الثاني

 التحدِّيَّات العالمية 

بعد أف ذكرتي بعضان مف التحديات اإلقميمية كالمحمية المتعمقة بكاقع المسمميف، 
مف التحديات  عكتيـفي سبيؿ د أذكر ىنا إف شاء ا تعالى أبرز ما يراه الدعاة

 فمنيا: العالمية الخارجية؛ كالتي تقؼ في كجو الدعكة اإلسبلمية.

 المطمب األوؿ: العولمة "أو الدعوة إلى العالمية".

مصطمح مف المصطمحات الحادثة، غير المعيكدة في قكاميس المغة  العولمة:
ت، كتدفؽ رؤكس حرية انتقاؿ المعمكما: »العربية األصيمة، مشتقة مف العالىـ؛ كتعني

األمكاؿ، كالسمع، كالتكنكلكجيا، كاألفكار، كالمنتجات اإلعبلمية، كالثقافية، كالبشر 
أنفسيـ، بيف جميع المجتمعات اإلنسانية، حيث تجرم الحياة في العالـ كمكاف كاحد أك 

. فيك مذىب يزعـ أصحابو البحثى عف الحقيقة الكاحدة التي (1)«قرية كاحدة صغيرة
 في جممتو يعني:. ف(2)المظاىر المتعددة في الخبلفات المذىبية المتباينةتكمف كراء 

لةي عالميةي العاداًت كالقيـً كالثقافاًت لصالًح العالىـً المتقدـً اقتصاديا، كبمعنى آخر: محاك »
العالـً الغربًي عمى بقية دكؿ العالـ؛ خاصةن النامي منيا،  سيطرًة قيـ كعادات كثقافات

ذابة خصائص المجتمعات. ىذا باإلضافة بشكؿ يؤدم إلى  خمط كافة الحضارات، كا 
  .(3)«إلى تيميش العقائد الدينية

في قامكس المصطمحات  ىي ماككعمى كٌؿ حاؿ فالعكلمة بمفيـك أشمؿ كأكضح 
ـ ىي منسكبة إلى العالى »الصادر عف الييئة العامة لقصكر الثقافة بمصر:  ؛السياسية
راد بو تكحيد العالـ في إطار جديد كاحد، كىي جديد يي  كىي شيء أك نظاـ ،أم الككف

                                                                 

أف  :كذكر ىذا المصدر . )مادة: عكلـ(.(1579: )د/ أحمد مختار عمر، ص.معجـ المغة العربية المعاصر، أ  (1)
 الشركات العمبلقة ترفع شعار العكلمة لتستطيع التكغؿ داخؿ جميع المجتمعات اإلنسانية ببل قيد.

 .(1091: )عاصرة. صالمكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب الم  (2)
 .ىػ1420دار بمنسية. الرياض، السعكدية. ط: أكلى  (7) :الخراشي. ص بف صالح د/ سميماف ،العكلمة  (3)
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شير إلى النظاـ السياسي؛ كتشمؿ السياسة كاالقتصاد، كالثقافة، كاالجتماع، كحي كتي تي 
كالتربية، كاألعراؼ كالتقاليد، بؿ إنيا تتجاكز الحدكد السياسة كالجغرافية بيف الدكلة، 

 راطكرية جديدة.حتى قيؿ إف العكلمة ستجعؿ العالـ يعيش في إمب

كىناؾ تعريؼ آخر لمعكلمة: بأنيا نظاـ عالمي جديد يقـك عمى العقؿ االلكتركني، 
المعمكمات كاإلبداع التقني غير المحدد؛ دكف اعتبار كالثكرة المعمكماتية القائمة 

لؤلنظمة، كالحضارات، كالثقافات، كالقيـ، كالحدكد الجغرافية كالسياسية القائمة في 
 ؿ: إنيا حرية حركة السمع كالخدمات كاأليدم العاممة، كرأس الماؿالعالـ، كيقا

 .(1)«كالمعمكمات عبر الحدكد الكطنية كاإلقميمية

فالظاىر مف ىذا المذىب؛ أنو ييدؼ إلى إزالة الفكارؽ كالحكاجز كالحدكد 
كال  المكانية، كالزمانية، كالشخصية، كالثقافية، كيجعؿ العالـ كمَّو في بكتقة كاحدة،

صحاب ألتككف السيطرة فييا ك  عتبار فيو لمقيـ كاألخبلؽ كالعادات كاألعراؼ كالتربية؛ا
ىي المفركضة عمى جميع  كأعرافيـ النفكذ االقتصادم؛ فتككف ًقيىمييـ كعاداتييـ كثقافتييـ

 مف في تمؾ البكتقة، كبخاصة دكؿ العالـ النامي المتأخر.

الذات، كبالمكقؼ مف اآلخر، مصطمح "العالمية" متصؿه بتحديد األنا ك »إف 
المصطمح  لحضارات، .. فالمبلحظ مف خبلؿ ىذاكبالدكائر الحضارية، كبتفاعؿ ا

فكؿُّ ما ىك  احتكار الغرب لصفة العالمية، بحيث أصبح المصطمح ينصرؼ إليو،
ـ مقتصره عميو، ككؿ م غربي عالمي في نظره، ا لو صمة بالغرب نطمؽ عميو فكأف العال

ككاالت األنباء العالمية، كالصحافة العالمية، كاالتفاقات العالمية فنقكؿ:  عالمي،
كالدكلية، كغيرىا مف المصطمحات التي استبطنت مركزية الغرب في العالـ، بؿ عرَّفت 
االتجاىات األربعة األساسية بمكقعيا منو؛ فيقكلكف: الشرؽ األكسط عمى تمؾ الكتمة 

                                                                 

 ـ.2012المرجع الميشار إليو أعبله؛ بتقديـ د/ سامح فكزم، ط األكلى  ( 1)
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يف، كنردد نحف كراءىـ كالببغاكات "الشرؽ الحضارية التي تيشكؿ عالـ العرب كالمسمم
 .(1)«األكسط"

، ككذلؾ عف (2)كبعيدان عف ما ييشاع مف صراع اإلسبلـ لمحضارات المخالفة لو
األذرع التي تقـك عمييا ىذه العكلمة )االقتصادية، كالعسكرية، كالسياسية، كالتىقىًني 

ػػػ إذ ليس ىذا مجاؿي  كؿِّ ذلؾ بعيدًا عف؛ (3)كالعممي كالتكنكلكجي، كاألخبلقي الثقافي(
بسطو لمحديث عنو ػػػػ، فإف المتضرر األكؿ كاألخير مف ىذا األمر ىك اإلسبلـ 

ـي األضعؼ في ىذه النكاحي التي تقـك عمييا العكلمة. ىذا   أواًل.كالمسممكف ألنيـ ىي

فإف لممسمميف خصائصى كمميزاتو كطبائعى يستحيؿ معيا أف تككف مع  ثانياً:أما 
فباطؿه كؿَّ البطبلف أف يككف »ًرىا في مكاف كاحد ييزيؿ كؿَّ الفكارؽ الطبيعية بينيما؛ غي

في ىذه الدنيا عمى ماىي عميو "ثقافة" يمكف أف تككف "ثقافة عالمية"، أم: ثقافة كاحدة 
يشترؾ فييا البشر جميعا كيمتزجكف، عمى اختبلؼ لغاتيـ كًممميـ كًنحميـ كأجناسيـ 

نما ييراد بشيكع ىذه المقكلة بيف الناس كاألمـ، ىدؼ كأكطانيـ، فيذا ت ، كا  دليسه كبيره
آخر يتعمؽ بفرض سيطرة أمَّةو غالبةو عمى أمـو مغمكبة، لتبقى تبعا ليا، فالثقافات متعددة 
بتعدد الًممؿ، كمتميزة بتميز الممؿ، كلكؿّْ ثقافةو أسمكب في التفكير كالنظر كاالستدالؿ، 

م تديف بو ال محالة، فالثقافات المتباينة تتحاكر كتتناظر كتتناقش، ميٍنتىزع مف الديف الذ
كلكف ال تتداخؿي تداخبلن ييفضي إلى االمتزاج البتة، كال يأخذ بعضيا عف بعض شيئا إال 

                                                                 

( جمادل اآلخرة 610): مي، عددمعركة الكعي: سؤاؿ المفاىيـ. د/ عمرك عبد الكريـ؛ مقاؿ بمجمة الكعي اإلسبل  (1)
 .( باختصار87)ىػ(، ص: 1437)

ا البعد كؿ كبعيده  برمءه  اإلسبلـ فإف  (2)  توكدعك  ؛عمى معايشة اإلسبلـ لآلخر ككدليؿو  الناحية؛ ىذه في حكلو ييشاع عمَّ
لـ اإلسبلمي بمدينة إلى ا تعالى بالتي ىي أحسف، كعف إفادتو كاستفادتو مف حضارة اآلخر؛ فمقد عقدت رابطة العا

نيكيكرؾ األمريكية مؤتمرىا لمتكاصؿ الحضارم مع أمريكا؛ ككاف تحت ىذا العنكاف: )التكاصؿ الحضارم بيف 
 56مف عمماء المسمميف(، يمثمكف ) ان عالم 450) :الكاليات المتحدة األمريكية كالعالـ اإلسبلمي( ككاف ممثبلن مف

. يينظر في بعض فاعمياتو: مجمة األزىر، عدد ية اإلسبلمية كاألمريكيةدكلة(، ككبرل المؤسسات الفكرية كالثقاف
 كلكف ىذا التعايش منضبط بضكابط ال يجكز التغافؿ عنيا أك إىماليا. (.359ػػػػػ  356ق( ص: )1439صفر)

ة( عمى ىذا تكمـ عف ىذه األذرع؛ د/ عبد الرحمف صالح المحمكد، في مقاؿ بعنكاف: )العكلمة مف خبلؿ رؤية إسبلمي  (3)
 (.http://sc.eldorar.com/science/article/14130الرابط: )
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بعد عرضو عمى أسمكبيا في التفكير كالنظر كاالستدالؿ، فإف استجاب لؤلسمكب أخذىتو 
 . (1)«ع جدان ف استعصى نبذتو كاطرحٍتو. كىذا باب كاسكعدَّلٍتو كخمَّصٍتو مف الشكائب، كا  

 كعمى ىذا فيناؾ بعض اآلثار الناتجة عف ىذا المذىب؛ منيا:

 تيميش العقائد كالعبادات الدينية. .1
تماـ بيا كاستبداليا بمغة أجنبية العزكؼ عف تعمـ المغة العربية، كعدـ االى .2

 .ألنيا عالمية في نظره
 بلدنا، كشيكع أنماط الحياة الغربية كذلؾ.تفشي الثقافة الغربية في ب .3
الثكرة العارمة في مجاؿ التكنكلكجيا كالتقنيات الحديثة؛ كخاصة في مجاالت  .4

 االتصاؿ كالمعرفة.
كغيرىىا؛ قد شكَّمت تحديَّات كثيرة أماـ الدعاة إلى ا تعالى؛  ةثـ إف ىذه المظاىرى 

ية في سط تمؾ اآلراء كالتكجيات فالجماىير أسيرة بما تراه كبما تسمع عنو، كالداع
ي يغشاه مكج مف  الفمسفية كالمذىبية كاألنماط الحياتية الغربية؛ كمىٍف ىك في بحر ليجّْ

 فكقو مكج مف فكقو سحاب، فميس لو في ىذه الحاؿ إال ا تعالى.

  

                                                                 

. الناشر مكتبة الخانجي بالقاىرة. ط (75 ،74) :محمكد محمد شاكر ص :رسالة في الطريؽ إلى ثقافتنا، أبك فير ( 1)
 ـ(.2006ىػ، 1427الثانية: )



يَّات  القسم األول: التحدِّ

 

 82 

 المطمب الثاني: اإلسالمو فوبيا )رِىاب اإلسالـ(.

)إسبلمكفكبيا( مركبة مف »كتعريفو: المصطمح، مف المصطمحات الحادثة؛ ىذا 
)أصميا: فكبكس(. فيككف  "خكؼ: ")فكبيا( كتعني :ككممة يكنانية ،)إسبلـ( :كممة عربية

  ."الخكؼ مف المسمميف"ككذلؾ  "الخكؼ مف اإلسبلـ"معنى )إسبلمكفكبيا( الحرفي: 

مى المترجميف العرب اصطمحكا ع "؛ كلكفخكؼ"كبما أف الكممة اليكنانية )فكبيا( 
. كعميو فإف المعنى االصطبلحي أك المقابؿ العربي االصطبلحي "رىاب"ترجمتيا بػ 

 أم الخكؼ منو. "رىاب اإلسبلـ"لكممة )إسبلمكفكبيا( ىك: 

ـ  نشأ بداية التسعينيات مف القرف فقد  ؛نسبيا سبلمكفكبيا( حديثه اإلإف مصطمح )ث
ديننا غير قابؿ لمتعايش  وكنالذيف ير  ؛إلى اإلسبلـ ر بو غير المسمميفيكيش ،الماضي

 ػػػ أم اإلسبلـ ػػػ مع الحضارة المادية الحديثة كغير قابؿ لمتأثر بيا أك التأثير فييا كأنو
 ديف يبرر استخداـ العنؼ لتحقيؽ أىدافو الخ.

كمف الجدير بالذكر أف مصطمح )إسبلمكفكبيا( بالنسبة إلى المسمميف مثؿ 
ى الييكد، فيما مصطمحاف يدالف عمى الكراىية مصطمح )معاداة السامية( بالنسبة إل

كغير الييكدم لمييكدم )معاداة  ،يا الغرب غير المسمـ لممسمـ )إسبلمكفكبيا(كنُّ التي يي 
، كالييكد  السامية(. كيستعمؿ المصطمحاف لتبرير التمييز العنصرم ضد المسمميف اليـك

 في الماضي.

ليو إال بالحركؼ البلتينية، أما  فيك إذف مصطمىح دخيؿه كليسى عربيان، كال يصحٌ  تداكي
 .(1)«تداكليو بالحركؼ العربية فميس بالضركرة مفيكمان عندى كؿ مىف يتحٌدثي بالعربٌية

                                                                 

عمى ىذا الرابط:  بتصرؼ، (454الفتكل رقـ: ) ،مجمع المغة العربية عمى الشبكة العالمية )بمكة المكرمة( ( 1)
(arabia.com/site/13116-a-http://www.m) 

http://www.m-a-arabia.com/site/13116
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فكاضح مف ىذا التعريؼ: أنيا ظاىرة تعني الخكؼ مف اإلسبلـ؛ كىذا الخكؼي 
حمؿ أصحابو عمى تبني رأيان أك عقيدة أك سمككان مف السمككيات الخاطئة ضد 

 لمسمميف، بعيدان عف أف ينضمكا تحت لكائو!ا

 كىذه الظاىرة كاف ليا أسباب ساعدت عمى انتشارىا كظيكرىا؛ منيا:

 .الجيؿ باإلسبلـ كبتعاليمو 
 .الربط بيف كاقع المسمميف كدينيـ 
 .سكء تطبيؽ البعض لتعاليـ اإلسبلـ 
 بلـ الدٍَّكر اإلعبلمي البلحيادم، الذم تستخدمو الكيانات المعادية لئلس

 كالمسمميف.
  ،إشاعة الشبيات حكؿ اإلسبلـ كباألخص التي تتعمؽ بالمرأة، كالجياد، كالجزية

 ..  كغير ذلؾ.
 اإلسبلـ تيارات الخكؼ مف نجاح النمكذج اإلسبلمي في الحكـ، كصعكد 

 العربية. المنطقة في السياسي
  عداد الخكؼ مف زيادة النفكذ اإلسبلمي في أمريكا كأركبا؛ نتيجةن لتزايد أ

 المسمميف ىناؾ.
 (1)كثرة اليجمات اإلرىابية عمى الدكؿ األكربية. 

ذا  حتى أذكر قصة لمقارئ الكريـ فسكؼ األسباب، ىذه عمى تعميؽ مف كاف كا 
اختزاليا بؿ  كالتي تعمَّد أعداؤنا اإلسبلمية، الحضارة في لو تمؾ الركائعي الكامنة تتضح

خفاءىا، مف اإلسبلمي عمى غير المسمميف، كليس ككانت مظيرا مف مظاىر شيكع األ كا 
يعترؼ فييا غيري المسمميف بأف العرب المسمميف ىـ أأمف مف بني ك ىذا فحسب؛ بؿ 
التاريخية التي كقعت عمى جزءو مف أرض مصر  القصة تمؾ ىي جمدتيـ كعقيدتيـ،

 عمى ا فتح لما أنو كمركءتيـ المسمميف شيامة عمى مما يدؿ: »كفييا مبيس"،"بً 
                                                                 

أسباب لتزايد ظاىرة اإلسبلمكفكبيا في أكركبا كأمريكا(، مف جريدة 7: )عنكافتحت  ،محمد الدرجميبعضيا: كتب    (1)
 (ـ.2017/ 3/ 26: )عدد األحد الكفد.
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 مف مقربة ككانت ،"أرمانكسة" كاسميا المقكقس، ابنة فييا كجدكا( بمبيس) سمميفالم
 مف زكاجيا مف ىربان  ؛(بربارة) خادمتيا مع بمبيس لمدينة زيارة في ككانت أبييا،

 ككانت الصكارم، ذات مكقعة صاحب قنسطتز كالد بعد فيما كىك ىرقؿ، بف قسطنطيف
 أسر مف اإلسالمي الجيش مف مجموعة تمكنت ولما منو، الزكاج في راغبة غير

ِْ : ﴿تعالى بقولو وذكرىـ الصحابة العاص بف عمرو جمع أرمانوسة  َجزَآءُ ٱۡۡلِۡخَسَٰ
ٌۡ َٖ

 ُْ  أف كأرل نبينا إلى ىدية المقكقس أرسؿ لقد: قاؿ ثـ .{61:}الرحمف،آية﴾ إِٗلَّ ٱۡۡلِۡخَسَٰ
 أمكاليـ، مف أخذنا كما كأتباعيا، جكارييا مف أسرناىـ مف كجميع بابنتو إليو نبعث

 مجكىراتيا، كؿ كمعيا مكرمة، معززة أبييا إلى عمرك فأرسميا رأيو فاستصكبكا
 إف مكالتي يا: ػػػػ سفرىما أثناء ػػػػ( بربارة) خادمتيا ليا كقالت كمماليكيا، كجكارييا،

 في وعرضي نفسي عمى آمف إني: أرمانكسة فقالت جانب، كؿ مف بنا يحيطكف العرب
 بيا سيرَّ  أبييا إلى كصمت كلما أبي، قصر في نفسي عمى آمف وال ،لعربيا خيمة

 .(1).«معيا المسمميف كبتصرؼ

كثرة انتشاره حتى في  تساءؿ ىؿ خكفيـ مف اإلسبلـ ىك بسببيحؽُّ لنا أف نك 
ر الداخميف في اإلسبلـ ككثرتييـ كزيادةي عددىـ؛ أمره ال يينكره ؛ فأمٍ !البمداف التي تحاربو؟

أىميوي،  حارباو مي في أم مكاف قمَّبتى فيو الطٍرؼ؛ كجدت و ألنوـ أف خكفيـ منأحد. أ
يعممكف عممان يقينيان ما فعمو الفاتحكف المسممكف عندما . فإنيـ لى ؟!كف، كمستضعفكميانكف

ـ ناشريف الرحمة كالعدؿ كاألمف، كيعممكف كذلؾ ما فعمكه ىيـ عندما تجردكا  دخمكا ببلدى
ال فاتحيف. غيزاة ناىبيف ية كالرحمة عندما كانكا لببلد المسمميف مف كؿ مظاىر اإلنسان

 فمف أم شيءو يخافكف؟! 

بؿ زاد إلى أف نيكًدم بكقؼ تدريس أم مادة ثقافية  كلكف األمر ليس بيذه الصكرة؛
ككاف رائد ىذا االتجاه ىك صاحب  ؛تتحدث عف الديف اإلسبلمي في المجتمع الغربي

تجتكف" فقد ذكر أف ىذا الخطر قد بدتٍ  نيذره منذ صراع الحضارات "صمكئيؿ ىن
                                                                 

 مكتبة اإليماف المنصكرة. (653) :(  الفاركؽ عمر بف الخطاب، شخصيتو كعصره. د/ عمي الصبلبي، ص1)
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سبعينيات القرف الماضي؛ بؿ كزعـ ىنتجتكف أف التككيف البركتستانتي الصمب لؤلمة 
أم تمؾ التي تتكمـ  ،األمريكية قد أصبح في خطر ألنو يكاجو بمقارع الدراسات األجنبية

  عف الديانات األخرل كبخاصة اإلسبلـ.

دَّة الفعؿ التي أثارىا عمماء كمثقفكا الغرب في أمريكا ا رً كبخاصة إذا ما عممن
: )االقتراب مف القرآف، ػػػعندما صدر كتاب البركفسكر "مايكؿ سيمز" المعنكف لو ب

؛ فقد تقرر تدريس ىذا الكتاب ضمف مادة اإلرشاد الثقافي العاـ (1)التنزالت األكلى(
كقد صدر الكتاب في  ي "شابؿ ىؿ"الشمالية ف لطبلب السنة األكلى بجامعة كاركلينا

ـ كقد عدَّه الكثيركف مف المراقبيف المفكريف كاألكاديمييف ردَّان غير مباشر 1999عاـ 
 عمى أطركحة ىنتنجتكف الشييرة في صراع الحضارات.

القضايا في  الرأمُّ العاـ، كحتى ريًفعتٍ  عمى الجامعة كعمى المؤلؼ كلكف ثار
البرلمانات إلى أف تـ إيقاؼ تدريس الكتاب في ىذه الدكائر القضائية بؿ حتى في 

الجامعة. كمع ىذا المكقؼ الرسمي إال أف بعض الباحثيف أخذكا ييدافعكف عف زميميـ 
 .(2)ككتابو الذم أيكًقؼ تدريسو

كيىنبغي أف يكضع في االعتبار أيضان أف اىتماـ الغربييف بدراسة اإلسبلـ أخذ 
كثيرة منيا: )حضكر اإلسبلـ كعامؿ فعاؿ في  يتزايد بدرجة عالية؛ كىذا ألسباب

فقد أصبحت  ؛تزايد الحضكر اإلسبلمي في المجتمعات الغربيةك السياسة الدكلية، 

                                                                 

كىذا الكتاب ييعتبر مدخؿ لدراسة القرآف الكريـ، كترجمة أمينة كرائعة مشكقة لخمس كثبلثيف مف السكر المكية إلى   (1)
بعناية فائقة ليعرض الصكرة المشرقة عف اإلسبلـ؛ بؿ كتغاضى عف اآليات  ؛ كقد اختار ىذه السكرالمغة اإلنجميزية

 ( 2001سبتمبر  11التي تدعكا المسمميف إلى استخداـ العنؼ، كىي التي استخدميا اإلرىابيكف لتبرير أحداث: )
ػػػ  411أحمد، ص: )يينظر في تداعيات ىذا الكضكع: اإلسبلـ في المناىج الغربية المعاصرة؛ د/ محمد كقيع ا   (2)

 (.ق1427(. جائزة نايؼ بف عبد العزيز آؿ سعكد؛ فرع الدراسات اإلسبلمية المعاصرة. ط األكلى؛ )432
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تزايد اىتماـ بعض ك جاليات المسمميف في بمدانيـ عالية الٌنسب كتتزايد باستمرار، 
  .(1)الفئات الميثقَّفة الغربية بالديف عمكما كاإلسبلـ خصكصا(

أك  ،الخكؼ مف اإلسبلـ كما يدعي البعض ناتجة عف عنؼ إسبلمي كرةي فميست فً 
أك أف أتباعو في أم مكاف منبكذكف؛ بؿ ىذه الًفكرة  ،تشريعات إسبلمية منافية لمعقكؿ

كليدةي ًفكرو متطرؼ استحدثتو الكنيسة المسيحية كعممت عمى تغذيتو مف خبلؿ عدـ 
مى ا عميو كسمـ كرسكؿ؛ بؿ اعتبرت االعتراؼ باإلسبلـ كديفو كال بالنبي محمد ص

نقاذىـ مما ىـ  المسمميف ضحايا كرىائف لمخطيئة اإلسبلمية؛ كمف ثمةى كجب تحريرىـ كا 
فيو؛ كىذا ما يدحض االنطباع العاـ الذم ييفيد بأف اإلسبلمكفكبيا ىي مجرد رد ًفعؿو 

  .(2)عمى العنؼ اإلسبلمي

  

                                                                 

 (.444، 443المرجع السابؽ باختصار ص: ) (1)
دّْيؽ( ص: ) .. اإلسبلمكفكبيا  (2) قات ( منتدل العبل30مصطمح زائؼ لظاىرة حقيقية؛ تحرير )ميدَّثر محمد، آالء الصّْ

 العربية الدكلية.
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 المبحث الثالث

 ة الداعية.التحديات المتعمقة بشخصي 

ٍرًحيا، كنفيي فالداعية ىك ركف مف أركاف الدعكة العظمى؛  عميو بنيانييا، كتشييدي صى
الخبائث عنيا، كاكتسابي الناصريف ليا كالمدافعيف عنيا، كالداؿُّ عمى ا تعالى، 
كالمعرّْؼ الخمؽى عميو، فعبادةي الخمؽ لربيـ مرىكنة بو، .. فيك أحسف الناس كأعبلىـ 

ال كمو إنما ىك بدعكتو؛ ال بمظيره كحسبو كنسبو، تعالى منزلةن كأجران؛ كىذا  عند ا
ْ ﴿بشيء سكل دعكتو إلى ا تعالى، كصدؽ ا تعالى إذ قاؿ:  َّّ ٗلا ّمِ ۡ٘ ُْ هَ ۡخَص

َ
ْۡ أ َِ َو

ُّۡصَِِّيَ  ۡ َْ ٱل ا َوهَاَل إَِِِّٓن ِِ ِدا ٌَ َصََٰ ِ وََؾِّ يتقدميو  سفه ، فبل حي {33}فصمت:  ﴾دَََعٓ إََِل ٱَّللَّ
بؿ كال يكازيو. كقد قاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ: )مف دؿَّ عمى خيرو فمو مثؿ أجر 

 فما أكثر أجكر الخير التي تعكد إليو!. .(1)فاعمو(

كلذلؾ كاف الحديث عف التحديات التي تكاجو الدعكة اإلسبلمية في ىذا العصر 
مف أكجب الكاجبات ضركرم جدان، بؿ ك  ػ؛الركف العظيـ ػػػ ركف الداعية ػػ كالميتعمقة بيذا

؛ فنحف في كثير مف األحكاؿ نرل دعاةن يصدُّكف الناس التي تمىسُّ الكاقعى الدعكم
 .كأقكاليـ عف ديف ا تعالىكأفعاليـ بأحكاليـ 

كانت في الداعية كامنةه كميستقرةه؛ فيي تخصو أبرز ىذه التحديات التي مف ك 
 :في ىذه المطالب ؛ ما يميكجية نظرم مف بالٌدرجة األكلى

  

                                                                 

أخرجو مسمـ، كتاب: )اإلمارة(، باب: )فضؿ إعانة الغازم في سبيؿ ا بمرككب كغيره، كخبلفتو في أىمو بخير(،   (1)
 .، كغيره(1893برقـ: )
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 .(1)المطمب األوؿ: الفقر العممي العاـ

مىمىةي  مف أبرز التحدّْيات الخطيرة التي تكاجييا الدعكة؛ ىك أف يككف قادتييا كحى
ف تفكَّؽ الكاحد  لكائيا ليسكا عمى مستكل عمميو يميؽ بمكانتيـ بيف الجماىير، فييـ كا 

لطبيعة كىذا  أخفؽ في المجاالت األخرل،قد ف ؛المجاالت العممية مف منيـ في مجاؿ
كظيفةن، ككذلؾ كثرة اتباع  الدعكم بعممو كانشغالو النظامية في مرحمة الميسانس، دراستو

غشيانيـ المجامع العامة  كأانشغاليـ بكعظيـ كدركسيـ كخطبيـ،  كأ، الناس لو أحيانا
كثيرا جدان عف آليات  فبيذه األسباب كغيرىا ابتعد الداعية كالمقاءات الجماىيرية؛

 التحصيؿ كالتأصيؿ العممي.

 كلعؿَّ ىذا يرجع إلى أمكر؛ مف أىميا:

ما نكَّىت عميو ػػػ سالؼ الذكر ػػػ مف طبيعة الدراسة في مرحمة الميسانس؛  أواًل:
فيذا قد درس في الشريعة كالقانكف، كتخصص في الفقو أك األصكؿ، أك تخصص في 

ؿ مف عمكمو إال القانكف بفركعو كأقسامو؛ يأت ي كيدخؿ إلى المجاؿ الدعكم كلـ ييحصّْ
 النذر اليسر جدان.

ؿ مف قكاعد النحك كالصرؼ كمف األصكؿ  كآخر قد تعمـ في المغة العربية؛ فحصَّ
المغكية، كمف األدب كالنقد، كمف الببلغة، كمف التاريخ كالحضارة .. يأتي كيدخؿ كذلؾ 

 حاؿ مف سبقو.كإلى ىذا المجاؿ كحالو 

كذلؾ األمر مع مف تخصصكا في التفسير كالحديث كالعقيدة، ككذلؾ مف ك 
تخصصكا في قشكر مف الثقافة اإلسبلمية في كميات التربية فمعظـ دراستيـ إنما ىي 

 في عمـك التربية كالعمؿ التعميمي التربكم.

                                                                 

ة ما سبؽ الحديث عنو عند التحديات اإلقميمية عف ندرة الككادر الدينية إنما ىك في إعداد مرجع يرجع إليو الدعا  (1)
أنفسيـ في المسائؿ الميمة؛ فمثالو كمثاؿ الدعاة في ىذا المبحث )كمثاؿ الشيخ الذم يرجع إليو طمبة العمـ في 

 المسائؿ الكبار(. فافترؽ األمراف.
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ككذلؾ حاؿ إخكاننا ممف تعممكا في كميات المغات كالترجمة كقضكا فييا زىرة 
ـ يدخمكف إلى المجاؿ الدعكمفبيف مختمؼ األلسف كالمغات الناطقة؛ أعمارىـ  كلـ  إذا بي

 .يأخذكا مف أصكلو كعمكمو إال القميؿ

كاألمر ىك ىك مع مف درسكا عمـك الدعكة؛ بكسائميا كأساليبيا، كالنظـ اإلسبلمية، 
أنيـ  كمقارنات بيف اإلسبلـ كغيره مف الديانات؛ فيؤالء مع أنيـ ىيـ أىؿ التخصص إال

لـ يدرسكا ما درسو إخكانيـ؛ مف أىؿ المغة كالفقو كالقانكف كالتفسير كالحديث كالعقيدة، 
 كالقكاعد التربكية، كالمغات. 

كىذا بدكره أدَّل إلى ضعؼ ممحكظ كمشاىد لدل الدعاًة أنفًسيـ في أثناء عمميـ 
 الدعكم، ال سيما في الجكانب التي لـ يتناكلكىا بالدراسة.

ف كاف مطمكبان ػػػ االنشغاؿي بالدعكة الجماىيرية عف مصدر كقكدىا كى ثانياً: ك ػػػ كا 
 التحصيؿ العممي.كعزىا كىك 

فبعض اإلخكة األفاضؿ ال يستطيعكف المكازنة بيف االنيماؾ في العمؿ الدعكم 
كبيف التحصيؿ العممي؛ كىيـ بذلؾ أصبحكا كمف ييقدّْمكف لمناس شرابان حمكان في إناءو 

كذلؾ ينادكف؛ أٍف  ك شرابه بقدر محدكد ال يفي بكثرة الكارديف عميو، كما زالكابرَّاؽ، كى
 .!!كقد فًرغٍت آنيتيـ أك كادت .. فعندنا شراب يركم الظمآل كيكفي العطشىىممُّكا إلينا

كمما ال شؾ فيو أف حاجاًت الناس متجددةه، كقضاياىـ ال تنتيي، كمشكبلتيـ 
لة ينبغي عمى الدعاة أف ال يممُّكا معيا مف طمب العمـ متكررة، كقميميا متماثؿ؛ كتمؾ حا
 كالسير في تحصيمو كتنقيحو.

كىذا داءه .. ال شؾ في ذلؾ، كيجعمو كذلؾ مرضا عيضاالن يعصب بؿ ػػػ كال أككف 
، فالداعية (1)متجنّْيان إذا قمت ػػػػ يستحيؿي عبلجو إذا انضـ إليو حبُّ الرياسة كالشيرة

                                                                 

كقد قاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ: )ما ذئباف جائعاف أرسبل في غنـ بأفسد ليا مف ًحرص المرء عمى الماؿ كالشرؼ (  1)
( 2376( برقـ: )43( كالترمذم، كتاب: )الزىد( باب: )15784(. برقـ: )456/ 3أخرجو أحمد في المسند ) (ًلًديًنوً 

. كقاؿ ابف رجب:  كمى مف كجو آخر عف النبي صمى ا عميو كسمـ مف حديث ابف عمر، »كقاؿ: حسف صحيحه كري
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يو المسكيفي الذم حالو ى ك ىذا؛ قد قضى عمى آخرتو قبؿ دنياه، كقد قضى عمى مدعكّْ
نا إليو راجعكف. نا  كا   قبؿ دعكتو كا 

ف كنُت ممتزماً بوكىك  ثالثاً: تحديدي الخطاب الديني في المقاء األسبكعي  ػػػػ(1)ػػػ وا 
)تكحيد خطبة الجمعة(. فيذا قد جعؿ كثيرا مف الخطباء في منأل بعيد كٌؿ البعد عف 

ث العممي. فبل ينشغمكف بالبحث عف المكضكع المناسب لجماىيرىـ، كال يتكمفكف البح
ـى ال؟ كقد جاءىـ المكضكع بعنكانو، كأدلتو،  أدنى شيء مف العناء في سبيؿ ذلؾ؛ كًل
كصيغتو النيائية، كما عمييـ إال أف يقرؤكه كفقط، إما مف الكرؽ أك مف أذىانيـ بعد أف 

ذا أضفنا إلى ىذا األمر أمران آخر؛ كىك محبة كثير منيـ أجادكه حفظا كتسميعان.!!، كا  
حٌتى إف أحدىـ ليطير فرحان إذا  بؿ كجنكحيـ إلييما في جميع األحكاؿ الراحة كالدّْعة؛

كىك أخذ كثير  وأمرًا آخرعمى المنبر خطيبان!! ػػػػػ،  بسببو حدث لو حادث فما صعد
؛ كلـ يأخذكىا ىمَّان راتبان اضى عمييا منيـ ىذا العمؿ الدعكم مف باب الكظيفة التي يتق

 دينيان يبذلكف في سبيمو الغالي كالرخيص.

ضعؼ العممي العاـ لقادة العمؿ أٌدت إلى ما نراه مف ال كغيرىا كٌؿ ىذه العكامؿ
 .الدعكم كمينظّْريو

 المطمب الثاني: عدـ القدرة عمى التعامؿ مع النوازؿ والمستجدات المعاصرة.

جمع نازلة، كالنازلة: اسـ فاعؿ مف: نزؿ ينزؿ »مغة؛ ىي: لامف حيث  وازؿ:الن
 .إذا حؿَّ، كقد أصبح اسمنا عمى الشدة مف شدائد الدىر

 مف ذلؾ قكؿ الشافعي رضي ا عنو

                                                                                                                                                                                                          

 «ف عدم رضي ا عنيـ أجمعيفكابف عباس كأبي ىريرة كأسامة بف زيد كجابر، كأبي سعيد الخدرم، كعاصـ ب
(. ػػػػػ كقد شرحو رحمو ا تعالى شرحان كافيا ليذا الحديث في رسالة 63ص: ) 1مجمكع رسائؿ ابف رجب الحنبمي ج

 ـ(.2003ق ػػػػ 1424( ػػػػػػ. ط: دار الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر )ط الثانية: 96ػػػػػ  63خاصة بو مف ص: )
نما أعالج المكضكع  كليس .كمراعاة لقكانينو ،ف باب تقديرم لرؤسائي في العمؿكالتزامي ىذا م  (1) التزامي ىذا نصيَّان كا 

.  كما يفتح ا تبارؾ كتعالى عميَّ
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 ب نازلة يضيؽ ليا الفتى     ذرعا كعند ا منيا المخرجكلري 

 .(1)«ما استدعى حكما شرعيا مف الكقائع المستجدة» كفي االصطبلح: 

، كالتي تحتاج منو إلى (2)فيي مف األمكر التي يكاجييا الداعية في ىذا العصر
بحث متكاصؿ. فكثيرا ما يتطمع المدعككف إلى معرفة رأم إماميـ في أم نازلة تنزؿ 

 بيـ، سكاءن في ذلؾ النكازؿ العامة لؤلمة أك الخاصة بشخصياتيـ.

اعه يستطيع مف خبلؿ إشباع كمما يؤسىؼ لو أف ال يككف لمداعية في ىذا المجاؿ ب
رغبات مدعكيو حتى في أقؿّْ القميؿ مف أمرىا؛ كأف يبحث عف حكـ النازلة أك عف 
مظافّْ ىذا الحكـ. كىذه النكازؿ قد قسميا العمماء باعتبارات كثيرة؛ مف حيث تعمقيا 

 باإلماـ كالخطيب أك مف حيث عمكميا كخصكصيا، .. كغير ذلؾ. فمثبلن:

 مقيا باإلماـ والخطيب.أواًل: مف حيث تع

ػػػػ تتعمؽ باإلماـ مباشرة؛ كاستخداـ التقنية الحديثة، أك القراءة مف المصحؼ 1
 اإللكتركني.

 ، كىذه تختمؼ مف مسجد آلخر.ػػػػ نكازؿ تتعمؽ بجماعة مسجده 2

 ػػػػ نكازؿ ليس ليا تعمؽ باإلماـ كال بمسجده كال بمف يؤمُّيـ. 3

 ثانياً: باعتبار مكانيا.

 ػػ نكازؿ كاقعة بجميع األماكف؛ فبل يخمكا منيا قيطره مف األقطار.ػ 1

 ػػػ نكازؿ ال تقع إال بأماكف معينة. مثؿ نكازؿ األقميات المسممة. 2
                                                                 

فقو النكازؿ، دراسة تأصيمية تطبيقية، د/ محمد بف : في المذاىب الفقيية يينظر في تعريفات النازلة كما يتعمؽ بذلؾ  (1)
 ـ.2005ق، 1426، ط: دار ابف الجكزم، )األكلى: (24: )، ص1جحسيف الجيزاني. 

لي  بالمممكة ا، كزارة التعميـ العػػػجامعة طيبة ب ػػػػبالمعيد العالي لؤلئمة كالخطباء  ،كقد عيًقد الممتقى العممي األكؿ  (2)
، لمباحث: عامر بف «كازؿتعامؿ األئمة كالخطباء مع فقو الن: ». ككاف ضمف أعمالو؛ بحثه بعنكافالعربية السعكدية

   .محمد فداء بف محمد عبد المعطي بيجت
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 ثالثاً: باعتبار تكررىا.

 ػػػ يكثر كقكعيا كتكررىا في المجتمع. مثؿ أطفاؿ األنابيب. 1

 ػػػ يقؿ حدكثيا في المجتمع. مثؿ صعكد القمر. 2

َـّ اعتبارات أخرل كثيرة لتقسيـ النكازؿ.ك   ث

كلكف المقصد األسمى مف ذلؾ؛ أف ال يككف الداعية في منأل عما يحدث حكلو 
دُّ فييا مف  مف األحداث التي يكثر السؤاؿ عنيا، فبل يغيب عف كاقع أمتو كما ييستجى

أف اإلسبلـ  كنكازؿ، فيك بذلؾ ييثبت لمعالـ كمّْو كلمدعكيو ػػػ عمى الخصكص ػػػ كقائع
 ديف ال يصمح الزماف كالمكاف إال بو. ميما تغيرت الظركؼ كاألحكاؿ.

 المطمب الثالث: الفقر المادي.

ما مف شؾٍّ في أننا نسعى جميعا لكي يككف الدعاة ًمثؿى الشامة في الناس؛ 
ف  كالثكب األبيض الناصع في بياضو، ليست فيو أم شائبة مف شكائب الدنس، كا 

كاكانت فسنسعى جا  ىديف لتطييره منيا. فإف النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ: )أىٍصًمحي
ـٍ  الىكي كا ًرحى ـٍ  كىأىٍصًمحي تَّى ًلبىاسىكي  .(1)النَّاًس( ًفي كىالشَّامىةً  تىكيكنيكا حى

ف مما يشيفي  ، ليس عنده ما  الداعيةى  كا  بيف مدعكيو؛ أف يككف مف أراذؿ القـك
؛ بحيث ييصبح فقيرا ال ماؿ لو، كمف كاف كذلؾ يكفيو، كيكفي كلده مؤنة العيش الكريـ

. ككاف مف ىدم النبي صمى ا (2)«ميًقتى كاحتيًقر»في عٍصرو كيذا الذم نعيش فيو 
. بؿ كاستعاذ عميو (3)كييثيب عمييا يقبؿ اليديةبؿ  ؛عميو كسمـ أنو ال يأكؿ الصدقة

                                                                 

، كأبك "طبعة الرسالة" «إسناده محتمؿ لمتحسيف»(؛ كقاؿ محققكا المسند 17622(، برقـ: )180/ 4)أخرجو أحمد  (1)
 (.4085، كتاب: )المباس(، باب: )ما جاء في إسباؿ اإلزار( برقـ: )داكد

ط: األكلى:  ،(218/ عبد العزيز بف عمي الحربي ص: )ت أدبية ػػػػ المقامة الًمسياريَّة(، أ.د)ذات األكماـ ... مقاما  (2)
يا ، ذكرتٍ «رقً كمف افتقر احتي  ،كمف أيسر أكبر»لكلده:  ق(65: )ت: مف كصايا الربيع بف خيثـىي ك  ق(1433)
 ـ(.2014يكليك 25، الجمعة )(12807جمة الرأم اإلسبلمي، عدد: )م

  (.1074، 1072، 1071، 1069في صحيح مسمـ؛ كتاب: )الزكاة( األحاديث: )يينظر     (3)
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ـ مف الفقر عكتو، بؿ كيعطييـ مى د، كلـ يكف يأخذ مف مدعكيو أجران ع(1)الصبلة كالسبل
. كقد قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ (2)إال إذا أبىكٍ  بو عمى طاعة ا تعالى ثمف ما يستعيف

. فالداعية الصالح (3)لعمرك بف العاص: )يا عمرك ًنعمَّا بالماؿ الصالح لمرجؿ الصالح(
 المصمح الشؾ أنو في دعكتو يريد الماؿ كي ييذلؿ بو الصعاب التي تكاجيو.

الدعاة إلى ا تعالى يكاجيكف مشكبلت حياتية ييشاركيـ أك يشارككف فييا إف 
جميع الجماىير، كعندىـ فكؽ ذلؾ في أعماليـ الدعكية مشكبلته كتحديَّاته كبيرة 
بعضيا يتعمؽ بالناحية االقتصادية الخاصة بيـ؛ أمثاؿ شراء الكتب كأدكات البحث 

نكا مف يكك إف كعمييـ شرعكف في إنجازىا ػػػػ العممي. إضافة إلى البحكث العممية التي ي
أىميا ػػػػ كال يجدكف معينا ماديا يساعدىـ عمى ذلؾ؛ فتخرج أبحاثيـ ىذه ىزيمة 

 .(4)ضعيفة

فنحف في زمف أصبحت الكتب الشرعية فيو مجاال مف مجاالت التجارة الرابحة، 
غيرىا مف دكر ككمَّما زادت داري الطباعًة خدمةن عمى كتاب ما؛ كتميزت بذلؾ عف 

الطباعة زاد ثمف الكتاب. حتى سمعنا عف كتب ىي مف الكتب األساسية لمكتبة اإلماـ 
كطالب العمـ ػػػ كمسند اإلماـ أحمد في بعض طبعاتو ػػػػ جاكز ثمنيا آالؼ 

 !!. (5)الجنييات

  
                                                                 

 .ينظر في ذلؾ سنف النسائي؛ كتاب )االستعاذة(، باب: )االستعاذة مف الفقر(    (1)
 فيو ، كثمف الحائط الذم بنىراىا أبك بكر لذلؾ في كتب السيرة النبكيةتالتي اش في قصتي اليجرة كثمف الراحمة يينظر   (2)

إذ قاؿ: )ثامنكني بحائطكـ ىذا ..( في البخارم، كتاب: )الصبلة(، باب: )ىؿ  هصمى ا عميو كسمـ مسجدى  النبي
 . كغيره.(428تنبش قبكر المشركيف ..(، برقـ: )

 .(17763) :برقـ(، 197/ 4)مسند اإلماـ أحمد    (3)
 (.كالدكتكراهة؛ أمثاؿ رسائؿ التخصص كالعالمية )الماجستير أمثاؿ الدعاة الذيف مفَّ ا عمييـ بأعماؿو عممية ميحكَّم  (4)
يدفع كؿُّ كاحد  ،لمتغمب عمى ىذه األسعار الباىظة )كنَّا عشرة أك يزيد األفاضؿ مع بعض الزمبلء كقد كاف لي حيمةه   (5)

ثـ  ،بمغ كمَّوككؿ كاحد مف المجمكعة يأخذ ىذا الم ،منا ما يتقاضاه مف كظيفتو تحت مسمَّى بدؿ الزم كاالطبلع
. كىذا النظاـ معركؼ عند (كبما يحدده ىك أتكفؿ أنا بالذىاب إلى المكتبات آلتي لئلماـ بما يحتاج إليو مف الكتب
 الكثيريف بػ )الجمعية(، ككنَّا نشترط أف ىذا العمؿ مف أجؿ الكتب فقط.



يَّات  القسم األول: التحدِّ

 

 94 

 المطمب الرابع: انعزاؿ الداعية عف إخوانو في العمؿ الدعوي.

 ييدفكف مف كراء دعكتيـ إلى تحقيؽ أىداؼو شخصية؛ الدعاة إلى ا تعالى ال
بؿ غايتيـ األكلى كاألخيرة ىي ًداللة الناس عمى ا عز كجؿ، كىذا اليدؼ يجعميـ 
متحابّْيف متناصحيف؛ فبل يبخؿ أحدىـ عمى أخيو بنصيحة أك بمعمكمة أك بأم شيءو 

 ة طيبة.فيو نفع لدعكتيـ. أك لشخصياتيـ كي يككنكا بيف جماىيرىـ بصكر 

كمما ال شؾ فيو أنيـ في ىذا الطريؽ ستكاجييـ مخاطر كتحديات ػػػػ كيذه التي 
نحف بصدد الحديث عنيا ػػػػ فإذا ما قابميا الداعية بمفرده؛ إما أنو سيفشؿ في مكاجيتيا، 
مَّا أف يكفؽ  ثـ تتغمب ىي عميو، أك سيكاجييا كلكف ليس بالقكة المطمكبة في دٍحرىا، كا 

 كقميؿ ما ىـ ػػػ.في ذلؾ ػػػ 

كمف ناحية أخرل .. فسكؼ تككف األحكاـ الصادرة عف ىذا اإلماـ تجاه قضية 
مف القضايا ال يرضاىا اإلماـ اآلخر؛ كبذلؾ يقع الجماىير بيف رأييف ػػػػ إف لـ يكف 
 أكثر ػػػػ في مسألة كاحدة؛ فتكاصؿ الدعاة كفيؿ بأف يككف ىذا األمر متبلشيا أك يكاد.

اجتماعيـ تتبلقح أفكارىـ في مكاجية مثؿ ىذه الصعاب؛ فإف فبتعاكنيـ ك 
الشيطاف مف الكاحد قريب، كمف االثنيف أبعد.. ثـ إف عنصر التجربة مف العناصر 
الميمة في بناء األمـ كالحضارات كاألفكار. فباجتماعو مع إخكانو سيعمـ حاليـ في 

 ر ذلؾ.مساجدىـ، كأبرز التحديات التي كاجيتيـ ككيؼ عالجكىا كغي

لتناصح لقضية اكال يخفى عمى ذم لبٍّ مف المسمميف؛ الفضؿي الذم في اإلسبلـ 
َ  ﴿االجتماع كالتعاكف عمى طاعة ا تعالى، القائًؿ في كتابو؛ ك كالتشاكر،  ََ ٘اْ  ُ َوتََؿاَوٓ

َۖ َوَٗل  َ٘ىَٰ ۡو ِ وَٱلَّ ِِبّ ٍۡ ُؿۡدَوَِٰن   ٱ ٍۡ ُِ وَٱ ذۡ  ٱۡۡلِ
َ ََ ٘اْ  ُ  {.2}المائدة:  ﴾تََؿاَوٓ
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 وفي ختاـ ىذه التحديَّات:

 أقكؿ ... كبعد:

المحمية أك العالمية أك الخاصة مف ىذه التحديات ػػػػ اإلقميمية إف تحدّْيىان كاحدا 
، بؿ كيجعميا خر مسيرة العمؿ الدعكم سنيف عددابشخصية الداعية ػػػ مف شأنو أف يؤ 

ديات كميا مجتمعةن؛ فبل شؾ لقمة سائغة في أيدم أعدائيا. فما بالنا إذا كانت ىذه التح
 في أف األمر سيككف بصكرة مظممة، كالمخرج منيا فقط ىك إلى ا تعالى.

صكا شخصية غير شخصيتيـ اإلسبلمية بؿ كذابكا فييا، فالمسممكف قد تقمَّ 
كابتعدكا كثيرا عف بيكت ا تعالى، كتأثركا بالشبيات كالشيكات التي تعجُّ بيا 

ؿ كأصبحكا أماـ مف اليقيف ما ييدافعكف بو عف ىيكيتيـ، ب فميس عندىـ مجتمعاتنا،
الذم ىك منبع ًعزىـ كشرفيـ غرقى في بحار مف الجيؿ بو،  التراث اإلسبلمي 

األفكار اليدامة كصناعة اإلعبلف المفترم قرينيف ال ينفصبلف، إضافة  كذلؾ كأصبحت
ـ عمى مجتمعاتنا، ككذلؾ النُّدٍ  رة الكبيرة فيمف ىـ كمصابيح إلى الجيؿ كالتخمؼ الذم خيَّ

في الدعاة الدجى في ىذه الظممات .. أضؼ إلى ذلؾ التحديات الشخصية المتمثمة 
، كمف يـ الشرعيمف الفقر العممي في كثير مف صنكؼ المعرفة ال سيما تخصصً 

تفرقيـ كتشرذميـ، كعدـ اىتماميـ بأمر دعكتيـ عمى الكجو األمثؿ، كبالقضايا 
ة الدعكية كالفقيية كغير ذلؾ، كما أمر التحديَّات العالمية عنا المستجدة عمى الساح

ببعيد؛ إذ العكلمة التي يفرض القكم فييا نفكذىه كسمطانىو عمى اآلخريف، ككذلؾ ما 
 "اإلسبلمكفكبيا". كذبان كبيتانا لصٌد الناس عف الديف اإلسبلمي العظيـ؛ بػػ ييسمكنو

كا كتجاه ىذه التحديات كمّْيا؛ أمر النبي ص مى ا عميو كسمـ الميسمميف بأف ييغيّْري
المنكر عمى قدر استطاعتيـ؛ فمف استطاع تغييره باليد لزمو ذلؾ كمف استطاع بالقكؿ 
فكذلؾ كمف لـ يستطع فبل أقؿ مف أف يينكر ذلؾ بقمبو كال يككف كذلؾ ميقيما عميو مع 

 إنكاره القمبي.
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ى اإلسبلـي أك الدعكة مف ًقبمؾ، فإذا كلذلؾ أقكؿ: ال ينبغي بؾ أخي الداعية أف ييؤت
لـ تستطع تغيير المجتمع الذم تنتمي إليو محميان كال المحيط العالمي فبل أقؿ مف 

مف بيف  أتسعى في تغيير نفسؾ بما يتناسب مع شرًفؾ كًعزّْؾ الذم شرَّفؾ ا تعالى بو
 الدعكة إليو سبحانو كتعالى. خمقو؛ كىك

كمف بيف  ،الفجر نكري  ؛ فبعد الظبلـ الدامسً شاؤميةليست ىذه رؤية سىٍكداكية تك 
؛ كما أمري مكسى عميو الصبلة كالسبلـ كميـ األزىار كتتكاثركاألحجار تيثمر  األشكاؾ

الرحمف عنا ببعيد إذ تربَّى في بيت فرعكف عدكه. كغير ذلؾ مف األمثمة التي تدؿُّ ًداللة 
ن ُحۡعِف ﴿: كرسكلو عف نفسو كدينو كاضحة عمى أف ا تعالى كما قاؿ

َ
٘اْ َُٓ٘ر  ُٔ يُرِيُدوَن أ

َٰمُِروَن  ٍَۡؽ ٘ۡ َيرِهَ ٱ َ َُّ ُٓ٘رَهُۥ َول ِ ن يُخ
َ
ٓ أ ُ إِٗلَّ ََب ٱَّللَّ

ۡ
ُۡ َويَد ِِٗ َٰٖ ـَ ۡل

َ
ِ ةِأ ٌَ رَُشََ٘لُۥ  ٢٬ٱَّللَّ رَۡش

َ
ِٓي أ َ٘ ٱَّلَّ ُٖ

٘ۡ يَ  َ ِْ ُِكِِّٕۦ َول  ٱّلِي
َ ََ ِْ ٱۡۡلَّنِ َِلُۡؼِٗرَهُۥ  َُٗدىَٰ َودِي

ۡ ُِن٘نَ ةِٱل ِۡ ُّ
ۡ كما عمينا إال  }التكبة{. ﴾رِهَ ٱل

كلف  .أف نزداد يقينا بما كعدنا ا تعالى كبما كعدنا بو رسكلو صمى ا عميو كسمـ
صمى ا عميو كسمـ: فقد قاؿ  ؛قبؿي مف يككف ىذا إال عمى حالة كاف عمييا اإلسبلـ 

 . (1))بدأ اإلسبلـ غريبا كسيعكد غريبا كما بدأ فطكبى لمغرباء(

كلكنو .. كمع يقيننا ىذا فبلبد مف األخذ باألسباب التي تندفع بيا عنا ىذه الشركر 
؛ مف خبلؿ أبرز التحديات التي تكاجو الدعكة اإلسبلمية تي بعد أٍف عرضف كالتحديات؛

 .تأتي كيفية مكاجيتيا في القسـ الثاني الكاقع العممي كالدعكم

 .ا المستعاففإليو .. ك 

                                                                 

 .(232كسيعكد غريبا..( برقـ: )أخرجو مسمـه؛ في كتاب: )اإليماف(، باب: )بياف أف اإلسبلـ بدأ غريبا   (1)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

الثاني ـُ القس  

  



 
 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 ياالمواجية .. وكيفيتُ 

 كفيو ثبلثة مباحث:

 في مكاجية التحدٌيات.الدكلة ..  المبحث األوؿ:

 الخطاب الدعكم في مكاجية التحديَّات. المبحث الثاني:

 .رعايا الدكلة .. في مكاجية التحدّْيَّات المبحث الثالث:

  



 

 

 



 القسم الثاني: المواجهة

 

 111 

 بيف يدي المواجية:

ىذه المكاجية ككيفيتيا؛ البد مف بياف شيءو، ىك مف  كقبؿ الحديث عف بداية ..
أساسيات ىذا المكضكع، بؿ كفي كؿ قضية نريد ليا حبلن كعبلجان، كىذا الشيء ىك: 
المكازنة بيف الكاقع الذم نعيشو كنسعى في عبلجو، كالمأمكؿ الذم نريد الكصكؿ إليو؛ 

 (.الن كديكى  كمؤسساتو  ان إلمكانيات المتاحة لدينا )أفرادفي ضكء ا

ا؛ .. حبلن أك عبلجان فكؽ إمكانياتنا كطاقاتن فإذا كاف الحؿُّ أك العبلجي لقضيةو ما
فبذؿ الكقت في التنظير ًلمثؿ ىذا شيءه مف العبث؛ بؿ ىك ضىٍربه مف ضركب الخبؿ 

الكاقع الذم نعانيو مف خبلؿ  كمقتضياتً  حاؿى ذ البد لمعبلج أف يككف مراًعيان كالجنكف. إ
كلنا في ذلؾ مثؿه مف سنة النبي صمى ا عميو كسمـ؛ لمَّا قاؿ لو القائؿ  ىذه المشكمة،

، (1)إف بي بكاسير؛ فقاؿ: )صؿّْ قائما فإف لـ تستطع فقاعدا فإف لـ تستطع فعمى جنب(
كآخر: )مف رأل منكـ منكرا فميغيره بيده، فإف لـ يستطع فبمسانو، فإف لـ يستطع 

ثـ القعكد، ثـ عمى جنب، ثـ ..  : القياـ؛ض كغيره. فاألصؿ في صبلة المري(2)فبقمبو(
بيذا الترتيب حٍسب االستطاعة، ككذلؾ في تغيير المنكر. فإذا لـ يكف العبلج أك الحؿُّ 

 .(3)مراعيا لذلؾ فإنما نحف كما قيؿ .. نزيدي الطّْف ًبمَّةه 

ر .. فإف الناظ أف الدعوة إلى اإلسالـ واجبة عمى الجميع ككذلؾ البد مف بياف؛
في اآليات القرآنية التي تناكلت قضية األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، أك تناكلت 

ذا ما  جانبا مف جكانب الدعكة، أك كسيمة مف كسائميا؛ يرل أمرى  كيجكبيا أمران كاضحا، كا 
أضفنا إلى تمؾ اآليات نماذجى مف التطبيؽ العممي ليا؛ كذلؾ مف سنة النبي صمى ا 

                                                                 

 .(1117(  أخرجو البخارم، كتاب: )تقصير الصبلة(، باب: )إذا لـ ييطؽ قاعدا صمى عمى جنب(، برقـ: )1)
أخرجو الترمذم في السنف، كتاب: )الفتف(، باب: )ما جاء في تغيير المنكر باليد أك بالمساف أك بالقمب(، برقـ:   (2)

 .(1275)إقامة الصبلة(، باب: )ما جاء في صبلة العيديف(، برقـ: )(، كابف ماجة، كتاب: 2172)

ص المرض تشخيصا رائعا، كيعمـ العبلج الناجع لمريضو ىذا؛ سكاء كاف  ؛كحاؿ الطبيب  (3) محميى ىذا العبلجي الذم شخَّ
ـ كذلؾ حاؿ مريضو فقران أك كيعم ذا بديؿو أـ ال، الصنع أك مستكردان، باىظى الثمف أـ في متناكؿ المريض؛ متكفران أـ ال،

ثـ ىك بعد ذلؾ يصؼ الدكاء عمى خبلؼ ىذه المعمكمات؛ فيصؼ دكاء نادرى الكجكًد كليس ىذا فحسب بؿ غنى، 
  كليس في متناكؿ مريضو الفقير. كفي آخر األمر فما ازداد المريض إال يأسا مف عبلجو؛ كازداد مرضا إلى مرضو.
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ية كالفعمية كالتقريرية، كمف ًسيىر الصحابة رضكاف ا عمييـ لىتىأىكَّدى لنا عميو كسمـ القكل
أمري كيجكبيا ىذا تأكُّدىان ال يدع مجاال لمشؾ
(1). 

ث  ﴿فمقد قاؿ ا تعالى:  َِّ
ُ
ُۡ أ ُِٔس ِّ ُمُروَن  َوۡلَُسْ 

ۡ
ۡؿُروِف يَۡدُؾَ٘ن إََِل ٱۡۡلَۡۡيِ َويَأ َّ ۡ ةِٱل

رِ  
ًَ ٔ ُّ ۡ ِْ ٱل َن َؾ ۡ٘ َٗ ۡٔ ْوَلٰٓ  َويَ

ُ
ۡمَُِد٘نَ َوأ ُّ ۡ ُُ ٱل ُٖ ْۡ ﴿{، 104}آؿ عمراف: ﴾هَِى  ََّٓى َخ َوَٗل يَُردُّ

ِنِيَ  ِۡ ُّ
ۡ َْ ٱل ِِ َّْ ٓزٍَِۡج إََِلَۡىَۖ وَٱۡدُع إََِلَٰ َرّبَِىَۖ َوَٗل حَُس٘جَ

ُ
ِ بَۡؿَد إِۡذ أ }القصص:  ﴾ءَاَيَِٰج ٱَّللَّ

87 ،}﴿ ۡ٘ َّ ۡ ثِ وَٱل َّ ًۡ ٌِ َرّبَِى ةِٱۡۡلِ ه ؾَِؼثِ ٱۡۡلََصَٔثَِ َوَجَٰدِ ٱۡدُع إََِلَٰ َشبِي ُْ ۡخَص
َ
َِّت ِِهَ أ ٍَّ ُ ةِٱ ُٗ ۡ  ﴾ل

َْ ﴿{ 125}النحؿ:  ِي َْ ٱَّلَّ ه  ٍُؿِ َُ ِْ َمۡريَ َٰ لَِصاِن دَاوُۥدَ وَؾِحََس ٱةۡ َ ََ  ٌَ ُْۢ ةَِِنٓ إِۡشَرٰٓءِي َزَمُرواْ ِِ
ٔ ُِّ  ْ َن َؾ ۡ٘ َٖ ٘اْ َٗل يَتََٔا ٘اْ َحۡؿخَُدوَن ََكُٓ ََكُٓ ْ وَّ ٘ا َّا َؾَر ِ َٰلَِى ة ر  َذ
٘اْ َحۡمَؿَُ٘نَ ذَ  ًَ َِا ََكُٓ ه َۡلِۡئَس  ٘هُ  ﴾َؿَُ

{، كغير ذلؾ مف اآليات التي جاء فييا األمر بالدعكة أك األمر 79، 78}المائدة: 
 بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.

كقد قاؿ ابف كثير رحمو ا تعالى ػػػ عند تفسيره اآلية األكلى مف ىذه اآليات ػػ: 
ف كاف ذلؾ كالمقصكد مف اآلية أف تك» كف ًفرقةه مف األمة متصديةن ليذا الشأف، كا 

، كساؽ عمى ذلؾ أدلة منيا: حديث مف رأل «..بحسبو واجبًا عمى كؿِّ فرد مف األمة
منكـ منكران ػػػػ سالؼ الذكر ػػػػػ، كحديث: )كالذم نفسي بيده لتأمرفَّ بالمعركؼ كلتنيكفَّ 

قابا مف عنده ثـ لتدعنَّو فبل يستجيب عف المنكر أك ليكشكف أف ا أف يبعث عميكـ عً 
كاألحاديث في ىذا الباب كثيرة مع اآليات الكثيرة كما سيأتي »ثـ قاؿ بعده:  (2)لكـ(

ذمَّيـ عمى ذلؾ ». كقاؿ أيضا رحمو ا في تفسير آية المائدة: (3)«تفسيرىا في أماكنيا

                                                                 

د/  قشاتيا كبعض االستدالالت األخر في: "الدعكة الفردية فقيا كتطبيقان" تأليؼ؛ أ.ينظر في أدلة الكجكب ىذه كمنا  (1)
 يسرم محمد ىانئ. ط: دار الكممة لمنشر كالتكزيع. ب ت.

. كالترمذم في السنف؛ كتاب: )الفتف(، باب: )ما جاء في (23301، برقـ: )(388/ 5أخرجو أحمد في المسند )  (2)
 (.2169لمنكر(، برقـ: )األمر بالمعركؼ كالنيي عف ا

 (. 90،91ص: ) ،2تفسير القرآف العظيـ البف كثير ج  (3)
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يعان؛ كمف أسباب ذلؾ: . فالمعنة قد أصابتيـ جم(1)«ليحذر أف ييركب مثؿ الذم ارتكبكا
 تركيـ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.

كلكف إذا كانت الدعكة إلى ا تعالى كاجبة عمى جميع المسمميف؛ كؿّّ بحسب  
قدرتو كطاقتو .. فبلبد مف التفريؽ بيف مجمكع األمًَّة كبيف مف يقكمكا بأمر الدعكة مف 

َـّ تنصيبيـ مف ًقب ؿ كلي األمر، فيي في حؽّْ األكليف مف قبيؿ الييئات كاألفراد الذيف ت
، كألنيـ قد ميكّْنكا كذلؾ فركض الكفايات؛ كفي حؽ األخريف مف قبيؿ الفركض العينية

ف( في قكلو مً )ك ..: »القرطبي رحمو ا تعالى ، فقد قاؿمما لـ يمكَّف منو اآلخريف
س كؿ الناس كلي ،لمتبعيض، كمعناه أف اآلمريف يجب أف يككنكا عمماء ﴾منكـ﴿

. الصواب وا أعمـعمماء. كقيؿ: لبياف الجنس، كالمعنى لتككنكا كمكـ كذلؾ. كىك 
فإنو يدؿ  ؛القوؿ األوؿ أصحقمت:  ،: بمغكا عني كلك آيةػػػػ صمى ا عميو كسمـ ػػػػلقكلو 

ا تعالى  وقد عينيـ، فرض عمى الكفايةعمى أف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر 
ْ ﴿ بقكلو: ٘ا هَاُم

َ
ۡرِض أ

َ
ُۡ ِِف ٱۡۡل ُٗ َٰ نَّ ًَّ َِّ َْ إِن  ِي ةَ  ٱَّلَّ َٰ٘ ََ ، (2)«.. كنكاالناس مي  . كليس كؿُّ ﴾ ٱلرَّ

ه ﴿كمما يدؿ عمى ذلؾ قكؿ ا تعالى:  ثا ۡؤَُِِٔ٘ن َِلَٔمُِرواْ َيٓالَّ ُّ ۡ َِا ََكَن ٱل ِ  َو َٗل جََمَر ِِْ ُكّ ۡ٘
لَََ

َخََموَّ  لِۡرهَث   ُۡ َظآنَِمث  َّلِ ُٗ ۡٔ ِ ِّ ِْ ٘اْ ِِف ٱّلِي ُٗ ُۡ ُٗ ََّ ُۡ ٍََؿ ِٗ ٘ٓاْ إََِلۡ ُۡ إِذَا رََجُؿ ُٗ َم ۡ٘ َذُرونَ  َوَِلُِٔذُرواْ هَ  (3)﴾َُيۡ
ث  ﴿{ كقكلو: 122}التكبة:  ٘اْ ةَوِيَّ ُ ْول

ُ
ُۡ أ ُوُرونِ ِِْ َرۡتَُِس ٍۡ َْ ٱ َٗل ََكَن ِِ ۡ٘ َن  لَََ ۡ٘ َٗ ۡٔ َمَصادِ َح ٍۡ ِْ ٱ َؾ

ۡرِض إِٗلَّ هََِيَلا 
َ
ْۡ ِِف ٱۡۡل َّّ ه  ّمِ ُۡ ُٗ ۡٔ جنَۡئَا ِِ

َ
 .{166}ىكد:  (4)﴾أ

ككذلؾ البد مف العمـ؛ بأف صبلح المجتمع بكافة مؤسساتو كىيئاتو كأفراده؛ 
فبلبد مف  . فإذا ما أردنا إصبلحان عاما لمجتمعنا؛(5)مرىكف بصبلح الدعكة اإلسبلمية

                                                                 

 (.160، ص: )3سابقو ج  (1)
 (.253، ص: )5تفسير القرطبي ج  (2)
 (. 237ػػػػػ  235ص: ) ،4يينظر تفسير بف كثير؛ ج  (3)

إذا  يا مع رسكؿ ا عميو كسمـة كمّْ بخركج الجماع اآلمرةى  قد نسخت اآلياتً  كقد جاء فيو ما يدؿ عمى أف ىذه اآليةى 
   كاف النفير إلى الجياد. حيث تظؿ طائفة منيـ تتفقو في الديف. ذىب إلى ىذا طائفة مف السمؼ.

 (.361، 360، ص: )4ييراجع في تفسيرىا؛ تفسير القرآف العظيـ البف كثير ج  (4)

 خصية المسممة..(كقد سبؽ أف ذكرنا ما يؤيد ذلؾ عند الحديث عف: )ذكباف الش  (5)
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امبلتنا، مف خبللو سنعالج الخمؿ الكاقع في عقائدنا، كمعالمجكء إلى ىذا السبيؿ، إذ 
 كأخبلقياتنا، كعباداتنا؛ بؿ كسنعالج كذلؾ تأخرىنا كتخمفىنا عف ركب الحضارة كالتقدـ.

كعميو .. فبلبد مف التكاتؼ المؤسسي لمنيكض بكاجب الدعكة إلى اإلسبلـ؛ ألننا 
بذلؾ نقـك بكاجب افترضو ا تعالى عمينا، كمف خبلؿ قيامنا بيذا الكاجب نصمح 

ـ الخطأ أك الخمؿ الكاقع فيو؛ سكاء كاف ىذا الخطأ مف أفراده أك مجتمعنا، كذلؾ بتقكي
فإذا كاف المجتمع يغمب فيو انحراؼ ما؛ فإف المسجد لف يستطيع أف يؤدم »مؤسساتو؛ 

كؿ بيف أفراد المجتمع كالتأثر بالمسجد كما حي كما ينبغي، ألف ىذا االنحراؼ سي كظيفتو
 .(1)«ييقدّْمو

ة منكطان بأفراد يرتقكف المنابر كفقط، أك مؤسسة مف فميس كاجب الدعكة اإلسبلمي
نما ىك كاجب األمة، كاجب المجتمع بكؿ تكتُّبلتو  مؤسسات الدكلة فحسب؛ كا 
كمؤسساتو؛ بداية مف اإلعبلـ، أك المدرسة أك المعيد أك الجامعة أك كسائؿ 

أماكف المكاصبلت أك أماكف الترفيو كالتنزُّه، ككذلؾ في المستشفيات، بؿ كحتى في 
 العقكبات كالسجكف كالمعتقبلت.

التي تيناىض ىذه التحدّْيات  كألجؿ ذلؾ .. يرل الباحث أف تككف ىذه المكاجية
كتسعى في إضعافيا أك إزاحتيا بالكمية مف أماـ الدعكة اإلسبلمية البد كأف تككف 

 كمجنبان إلى جنب كميا في اتجاهو كاحد كىك االرتقاء باألداء الدع تسيري  عةن مجتمً 
  .كتعزيزه

كليس في  مف خبلؿ المباحث الثبلثة سالفة الذكر؛كسكؼ أعرض ىذه المكاجية 
نما ىك مف قبيؿ العمؿ البحثي كاالصطبلحي كليتميز كؿ  ىذا فىٍصبلن ليا عف بعضيا كا 

  كالتالي: كاحد بما لو كما عميو. كبياف ىذه المباحث

  

                                                                 

 (.173، ص: )1، جنضرة النعيـد/ عمي خميؿ ابك العنيف.  األخبلؽ كالقيـ التربكية في اإلسبلـ، أ.  (1)
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 المبحث األكؿ

 في مواجية التحديات الدولة ..

لة .. ىي صاحبة السمطاف النافذ عمى رعاياىا؛ فمف خبلليا تيسىفُّ القكانيف الدك 
كالقكاعد العامة كالخاصة المنظمةي لشئكنيا، كييناط بيا كذلؾ األعماؿ الًجساـ في حماية 
المجتمعات، فيي صاحبة األمر كالنيي، كىي التي تيحافظ عمى مقدَّرات رعاياىا؛ كعمى 

كيش كالتضميؿ؛ كىذا أمره ال يحتاج إلى كبير عناء مف ـ كعقائدىـ مف التشأفكارى
 االستدالؿ كالتنظير فيك أمره معركؼ معمـك لدل الكافة مف الخاصة كالعامة.

فيي تعمؿ عمى حماية شعكبيا مف األعداء الذيف يتربصكف بيا كبممتمكاتيا 
تعمؿ كذلؾ الدكائر، فتعمؿ عمى إشاعة األمف كاالستقرار في أراضييا كبيف مكاطنييا، ك 

عمى حمايتيـ مف األفكار كالمذاىب المضمَّة كالميضممة، ككذلؾ تعمؿ عمى الحفاظ 
عمييـ مف األمراض كاألكبئة التي مف شأنيا أف تقضي عمى األخضر كاليابس. كفكؽ 
ىذا كذاؾ تعمؿ جاىدة في المحافظة عمى ىكيتيا الحضارية كالثقافية؛ كىذا ىك شأف 

إذا عرفنا أف الحككمات الغربية ػػػػػ كالحككمة الفرنسية »ػف رىا؛ الدكؿ جميعا الميسممة كغي
مثبلن ػػػػ تحتاط لشعكبيا مف الييمنة األمريكية عبر كسائؿ العكلمة المرئية خشيةن عمى 

، فأحرل باألنظمة العربية كاإلسبلمية أف (1)لغتيا كىكيتيا الثقافية، كمثميا ببلد اليكناف
ف تككف ىناؾ ىيئات لتصفية الداخؿ كالحفاظ عمى كحدة تككف أكثر حيطةن كحذران، كأ

 كؿ ككذلؾ عمى. فعمى الدكلة مف الحقكؽ كالكاجبات ما ليس عمى أفرادىا، (2)«نسيجو
                                                                 

 في كتابو: )نحك دستكر إسبلمي كضع مكاده األزىر الشريؼ(؛ المسير؛ سيد أحمد كأذكر ىنا شيئان ذكره أ.د/ محمد  (1)
عند تعميقو عمى المادة  سائحيف أك مقيميف ػػػ يقكؿ رحمو ا ،نيف أك كافديفرعاياىا ػػػ  مكاطك عف الدكلة اإليرانية 

كقد الحظت أثناء زيارتي إليراف أنو ال تكجد امرأة متبرجة حتى السائحات كالزائرات في كفكد رسمية، كميف : »(14)
رياض في أكضاع تتنافى ممتزمات بالزم اإلسبلمي بخبلؼ الكضع في السعكدية؛ فإننا نجد األجنبيات في جدة كال

 (. طبعة المكتبة التكفيقية.51. ص: )«مع الزم اإلسبلمي
ف كاف التبرج!! والمقصود ىو  : إبراز الحيطة الكقائية مف الدكلة حفاظان عمى رعاياىا مف أم داء حتى كا 

)الثقافة اإلسبلمية  :مرمؤتلبحث مقدَّـ   (.34) :ىكيتنا الثقافية في عصر العكلمة، د/ محمكد سعيد حميدة عطية ص  (2)
 ـ.2014ىػ 1435.. األصالة كالمعاصرة.( الذم نظمتو رابطة العالـ اإلسبلمي، 
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األفراد كاجبات كحقكؽ ييطالبكف بيا جميعا كىي ما ييعرؼ بالفركض الًكفائية؛ فيجب 
كاجبات ييطالب بيا المرء تحققيا منيـ مجتمعيف كيأثمكا بتخمفيـ عف تحقيقيا، كىناؾ 

بمفرده كال ييطالب بيا غيره؛ كعمى كؿ حاؿ فالمسؤكلية متكجية إلى الجميع كؿّّ بحسب 
 .مكقعو كمكانو كمكانتو.

كسكؼ أذكر في ىذا المبحث بعض المطالب التي مف خبلليا يظير دكر الدكلة 
 ىي:ك في مكاجية ىذه التحديات كغيرىا؛ 

 والتشريعات. المطمب األوؿ: سفُّ القوانيف

؛ فميسٍت مجميعحؽّّ لالقكانيف المنظمة لمعمؿ الدعكم؛ فالدعكة إلى اإلسبلـ  أواًل:
فبل تؤدم إلى انحراؼ في العقيدة، أك  ة أف تككف مأمكنةى العاقبًة،طيشر ًحكران عمى أحد؛ 

العمؿ، أك السمكؾ؛ فتخالؼ ما كاف عميو النبي صمى ا عميو كسمـ كصحابتو رضي 
ـ. كيقـك عمى كضع ىذه القكانيف أىؿ التخصص؛ مف األزىر الشريؼ ا عني
 كاألكقاؼ.

ـ األفكار اليدامة  ثانياً: حفاظان عمى األمف  ؛تيجرّْمييا أكسفُّ القكانيف التي تيقكّْ
 الفكرم لدل الجماعة المسممة.

 كييراعى في تنفيذ ذلؾ أمكر:

؛ فالصائؿ عمى الدّْيف كعقكؿ ميػػػػػ تطبيؽ أحكاـ َدْفِع الصائؿ في الفقو اإلسال 1
ييدفع الصائؿ »الناس ال يقؿ خطران عمف يصكؿ عمى أمكاليـ كدمائيـ. كعميو؛ فػ 

باألخؼ فاألخؼ إف أمكف، فإف أمكف دفعو بكبلـ أك استغاثة بالناس حـر الضرب، أك 
أمكف دفعو بضرب بيد حـر بسكط، أك بسكط حـر بعصا، أك أمكف دفعو بقطع عضك 

كّْز لمضركرة، كال ضركرة لؤلثقؿ مع إمكاف تحصيؿ حـر دفعو  بقتؿ؛ ألف ذلؾ جي
. كلعؿَّ مف الشكاىد عمى ذلؾ ما فعمو عمر رضي ا تعالى (1) «المقصكد باألخؼ ..

                                                                 

 (.107، 106، ص: )28المكسكعة الفقيية كزارة الشؤكف اإلسبلمية بدكلة الككيت ج  (1)
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عنو مع صبيغو التميمي الذم كاف يسأؿ عف أشياء في القرآف تعنُّتان؛ فضربو رضي ا 
 . (1)تو..عنو مائة؛ ثـ مائة، كمنع الناس مف مجالس

قرع كعميو .. فمف خبلؿ ذلؾ البد مف التدرج في تقكيـ ىذه األفكار، بمعنى: 
ة بالحجة أواًل؛ إذ أف ىذه األفكار ما تأسست إال عمى شبياتو يراىا أصحابييا  الحجَّ

َـّ ىدـ ىذه الشبيات كنقضيا مف أساسيا؛ سييؿ بعد ذلؾ انقياد  حيججان، فإذا ما ت
ك معالجة األفكار ال األشخاص؛ ألف الشخص يككف أسيرا أصحابيا لمحؽ، فاليدؼ ى

في قمبو، فأخذ ييدافع عنيا كيبذؿ في سبيميا كؿ غاؿو كرخيصو  تٍ لفكرة تشرَّبيا كاطمأنَّ 
كأنيا الحؽُّ كال شيء بعده!!. ثـ إنو مف المعمـك كالمشاىد أف األفكار ال تمكت بمكت 

َـّ البد مف ىذا أكالن.  ف الدولة في ذلؾ بأىؿ العمـ في تفنيد تمؾ فتستعيأصحابيا، فمف ث
؛ بيغية رٌدىـ إلى صفكؼ إخكانيـ ممف ىجركىـ بتمؾ الشبيات ومحاورة أصحابيا

األفكار، كلنا في ذلؾ مثؿ ميّـّ؛ كىك: محاكرة عبد ا بف عباس رضي ا عنيما 
 . (2)لمخكارج

 المخالؼ: يكصؼ فبل ؛الحوار اإلسالمي وعدـ التنابز باأللقاب آداب ػػػػػ اتباع 2
بالبدعة كال بالكفر كال بالفسؽ .. كال غيرىا، ألنيا  كال بالضبلؿ كال بالزندقة كال باإلرىاب

أكصاؼ مف شأنيا أف تجعؿ في نفس المدعكّْ أك المخالؼ حكاجزى يصعب مف خبلليا 
ـٌ عدـ انقياده لمحؽ، سنة فإف مف ينظر في القرآف الكريـ، كفي  النفكذ إلى عقمو؛ كمف ث

 النبي صمى ا عميو كسمـ كسيرتو الشريفة يرل ىذا األمر كاضحا تماـ الكضكح.

ٗلا  ﴿فمقد قاؿ ا تعالى:  ۡ٘ ُٕۥ َظََغَٰ َذُوَ٘ٗل ََلُۥ هَ َن إَِّٓ ۡ٘ تَآ إََِلَٰ لِۡرَؾ َٖ ٔا  ٱۡذ ِ ّ
ُر  اَلَّ ُٕۥ َحخََذيَّ ََّ َؿ ٍَّ

ۡو ََيَِۡشَٰ 
َ
ٌَ ﴿{، 44، 43}طو: ﴾أ ٖۡ

َ
ْ أ ٘ٓا ُ ُْ  َوَٗل حَُجَِٰدل ۡخَص

َ
َِّت ِِهَ أ ٍَّ ًٍَِۡتَِٰب إِٗلَّ ةِٱ َْ  إِٗلَّ  ٱ ِي ٱَّلَّ

ُۡ َوَِٰخد   ُس ُٗ َٰ َٔا ِإَوَل ُٗ َٰ ُۡ ِإَوَل ُس ٓزَِل إََِلۡ
ُ
َٔا َوأ ٓزَِل إََِلۡ

ُ
ِٓي أ َّٔا ةِٱَّلَّ َِ ْ ءَا ٘ٓا ُ َۖ َوهُ٘ل ُۡ ُٗ ۡٔ ِِ ْ ٘ا ُّ ُْ ََلُۥ َػََ  َوََنۡ

ُّ٘نَ  ًٍَِۡتَٰبِ ﴿{، 46}العنكبكت:﴾ُمۡصَِ ٌَ ٱ ٖۡ
َ
أ ٌۡ َيٰٓ ث   هُ َّ اْ إََِلَٰ َِكِ ۡ٘ َ َ٘آء   تََؿال ُۡ  َش  ﴾ةَۡحََٔٔا َوبَۡحَُٔس

                                                                 

 (.413،414، ص: )7يينظر في قصتو تفسير القرآف العظيـ البف كثير ج   (1)
 ييا قبؿ ذلؾ في التحدّْيات.    كقد نكىت عم  (2)
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{، بؿ كيزداد األمر إلى أف يصؼ الداعية نفسو مع مدعكيو ممف 63}آؿ عمراف:
، كما قاؿ ا (1)مف قبيؿ العدؿ كاإلنصاؼ، تنزُّالن في الخطاب ؛خالفكه بنفس األكصاؼ

ُْۢ بَۡؿدِ ﴿تعالى:  ِِ ِٕ َى ذِي ْۡ َخآجَّ َّ ٌۡ تَؿَ َذ ُِ َذُو َۡ ؿِ ٍۡ َْ ٱ ُۡ اَِا َجآءََك ِِ ۡبَٔآءَُز
َ
ۡبَٔآءََٓا وَخ

َ
اْ َٓۡدعُ خ ۡ٘ َ ل

ٌۡ ذَ  َُّ َٓبۡخَِٗ ُۡ ثُ ُٓمَصُس
َ
ُٓمَصَٔا َوأ

َ
ُۡ َوأ ِ َونَِصآءََٓا َونَِصآءَُز ۡؿََٔج ٱَّللَّ ٍَّ  ٌ َ َٔۡجَؿ َِٰذبِيَ  ََ َؽ

ٍۡ }آؿ  ﴾ٱ
َؿَٰ ﴿{، 61عمراف: َْ ٱلصَّ ِ ِّ  ُ ْ يَۡرُزهُُس َِ  ٌۡ ۡرِضَ هُ

َ
َِٰت وَٱۡۡل َۖ  ـَ ُ ٌِ ٱَّللَّ دً هُ ُٖ ُۡ ٍَؿََِلَٰ  َّاُز وۡ إِي

َ
آ أ ى ِإَوجَّ

  ٌ ۡو ِِف َضَؾَٰ
َ
تِي   أ َٔا َوَٗل  َٔ ٌ ٗلَّ تُۡس هُ  ُِّ ِۡ ۡجَر

َ
آ أ َّّ َٔا  َٔ نُۡس  ََُ٘ن َخ َُّؽ ةَۡحََٔٔا َربُّ ۡ ََ  ٌۡ َََُّ٘ن هُ ا تَۡؿ َّّ ٌُ َخ

َ٘ ٱ ُٖ َُّ َحۡمخَُح ةَۡحََٔٔا ةِٱۡۡلَّنِ َو ُُ ثُ َؿَِي ٍۡ َمخَّاُح ٱ {. إنما ىك كاجب الدعكة 26ػػػ 24}سبأ:  ﴾ ٍۡ
بالحكمة كالمكعظة الحسنة؛ فا تبارؾ كتعالى أمرنا أف نقكؿ القكؿ الحسف لمناس 

ِْ إِۡخَصاجا ﴿ جميعان فقاؿ: يۡ َِٰلَ ـَ
ٍۡ َ َوبِٱ ََّسًََِٰٗل تَۡؿتُُدوَن إِٗلَّ ٱَّللَّ ۡ ُوۡرَّبَٰ وَٱَۡلََتَََٰمَٰ وَٱل ٍۡ ِي ا َوذِي ٱ

ٔا  َّٔاِس ُخۡص ٘اْ لَِ ُ  {.83}البقرة:  ﴾اَوهُ٘ل

كفي سيرة النبي صمى ا عميو كسمـ كىديو في مخاطبة المدعكيف ما يينير 
)يا بني  الطريؽ؛ فمقد صعد عمى جبؿ الصفا في أكؿ إنذارو كمَّفىوي ا تعالى بو؛ فقاؿ:

عبَّاد األصناـ، كلـ  .. كأخذ يعدد بطكف قريش( كلـ يقؿ ياعبد المطمب، يا بني فير
يقؿ مرة لطاغية قريش "يا أبا جيؿ"، كلكف كاف مف ىديو صمى ا عميو كسمـ في 
دعكتو أنو كاف ييكنّْييـ بالكنى كاأللقاب التي ييحبكنيا؛ كما في دعكتو ألبي جيؿ ىذا 

َـّ إلى ا كرسكلو)فيقكؿ لو:   عميو السبلـي  النبي يخاطب كلـ...  (2)(يا أبا الحكـ ىم
بالكفر كال بيذه األكصاؼ التي تعجُّ بيا مجتمعاتنا ككانت سببا في إزىاؽ كثير  أحدا

نما بعثت رحمة( مف األركاح؛ كقد . (3)بؿ قاؿ صمى ا عميو كسمـ )لـ أبعث لعانان كا 
 المبتدعة لكبار الذىبي ػػػ رحمو ا ػػػ قد ترجـ  طبؽ ىذا المنيجى عمماءي اإلسبلـ؛ فيذا

  .النبالء" أعالـ" مسمَّى تحت كتابو في كأدخميـ

                                                                 

 إذ أنو عمى يقيف بدعكتو ال يشؾ فييا.  (1)

لمحافظ ابف كثير، بقمـ  ..ينظر في ذلؾ صحيح السيرة النبكية "ما صح مف سيرة رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  (2)
 دف.األر  ،ق( عماف1421( المكتبة اإلسبلمية ط أكلى: )162محمد ناصر الديف األلباني، ص: )

 .(2599أخرجو مسمـ؛ كتاب: )البر كالصمة كاآلداب(، باب: ) النيي عف لعف الدكاب كغيرىا(، برقـ: )  (3)
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 مع "حكار الشعار: ىذا تحت إخكاننا ىؤالء مع كالمناقشات المحاكرات كانت فيبلَّ 
أك كما .. مثبلن  إخكاننا"، أك "في مناقشة بعض العقبلء" مع "حكار أك النببلء"، بعض

صفو أكالن قاؿ أحد العمماء في كتابو لو أسماه بػ: "حكار مع صديقي الممحد"، فقد ك 
 الكصؼ كيظيره كال يتبرأ منو. بيذايقرُّ غالبان  بالصداقة! كثانيا باإللحاد؛ ألف الممحد

نحو تحسيف المستوى المادي  ثالثاً: تسعى الدولة سعيًا أكيدا بخطوات مدروسة
نما ألجؿ ما يحممكف. فإنيـ؛ ليس ألجؿ أشخلمدعاة في حاجة ماسة إليو،  اصيـ كا 

الثقافي في المجتمع. فإذا ما كاف الداعية عمى الكضع األمثؿ كذلؾ لتصحيح المسار 
عمميان كمادّْيَّان فإف الناس في: المسجد، كالمدرسة، كالشارع، كالجامعة، كمراكز الشباب 
كالرياضة، كاألندية العامة كالخاصة، كالمؤسسات الحككمية بشتى أنكاعيا .. 

فحسب، بؿ كلف يقتصر دكره سيحتاجكف إليو كلف يقتصر دكره معيـ عمى المسجد 
عمى بني كطنو فقط؛ كىذا إذا ما تمَّت إعارتيو إلى بمد مف البمداف األخرل داعيةن 

 كمعمما ليـ الخير.

؛ فالدعوة اإلسالمية في حاجة شديدة إلى الداعية أكثر مف حاجتيا إلى المسجد
د دخؿ اإلسبلـي كال عجب! فإف النبي صمى ا عميو كسمـ قبؿ أف ييياجر إلى المدينة؛ ق

كؿَّ بيكتيا، ككاف لو فييا أنصار، بايعكه عمى بذؿ النفكس كاألمكاؿ فداءن لو عميو 
الصبلة كالسبلـ، كلـ يكف آنذاؾ قد بنى مسجده صمى ا عميو كسمـ فييا، كىذا بفضؿ 
ا تعالى أكال، ثـ بفضؿ الدعاة إلى اإلسبلـ ثانيا مف الصحابة الكراـ أمثاؿ مصعب 

. كأمثاؿ أبي مكسى األشعرم كمعاذ بف جبؿ في اليمف، رضي ا عنيـ (1)ر،بف عمي
جميعا. ككذلؾ في كؿّْ األقطار التي فتحيا المسممكف يذىب إلييا المسممكف ػػػػ الدعاة ػػػػ 

 أكالن، ثـ يعممكنيـ ثانيان، ثـ ثالثان يبنكف المساجد.

  
                                                                 

 ؛يينظر في ذلؾ أحداث بيعتي العقبة األكلى كالثانية قبؿ اليجرة؛ في: الفصكؿ في سيرة الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ  (1)
 :ـ(. ككذلؾ2013ق، 1434دار عمر بف الخطاب األكلى: )(، طبعة 32ػػػ  29ص: ) ،لئلماـ الحافظ ابف كثير

 (. طبعة مكتبة اإليماف بالمنصكرة.369ػػػ  355ص: ) 1السيرة النبكية دركس كعبر د: عمي محمد الصبلبي، ج
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 المطمب الثاني: في المجاؿ اإلعالمي

ي مف أىـ المجاالت التي ليا أكبر األثر في تكجيو الجماىير المجاؿ اإلعبلم
كتعميميـ كتثقيفيـ ػػػ كقد سبؽ بياف ذلؾ ػػػ؛ فبلبد كأف تسعى الدكلة في استغبللو 
االستغبلؿ األمثؿ في الدعكة إلى ا تعالى. كذلؾ مف خبلؿ البرامج الدينية المتتابعة؛ 

في عباداتو كأخبلقو كمعامبلتو ال أف يككف كي يتعمـ الناس مف خبلليا أحكاـ اإلسبلـ 
اإلعبلـ فقط ساحة لؤلفبلـ كالمسمسبلت كالمسرحيات التي تيدـ في المجتمعات أكثر 

 مما تبني، بؿ كتقـك بيدـ ما يبنيو الدعاة المخمصكف.

بمكانة محترمة لدل »تتمتع فإف لمقنكات الدينية أثران ظاىرا عند المشاىديف؛ فيي 
ب المرتفعة مف المشاىدة التي تسجميا سى لنّْ الـ العربي، كيدؿ عمى ذلؾ االمشاًىد في الع

ؿ عمييا في دىٍكرو ريادم إصبلحي تكجييي  ىذه القنكات بصكرة مطردة سنكيان، مما ييعكَّ
تغييرم في اتجاىات كسمككيات الفئات الشابة التي قد تيعرض ليا خطابات الغمك 

لى السقكط في ىاكية تكفير اآلخريف مف غير التي تيفضي في أكثر أحكاليا إ ،كالتشدد
 . (1)«بينة كال أىمية عممية تيسًندي أصحابىيا لبمكغ منازؿ الميفتيف الثقات

ككمثاؿو لمتدليؿ عمى أىمية البرامج الدينية عند الناس كتككيف ثقافتيـ مف خبلليا؛ 
عينة مف ]طمبة أسفرت نتائج دراسة "البرامج الدينية في التمفزيكف المصرم" عمى : »فقد

جامعات: األزىر ػػػ القاىرة ػػػػ األمريكية بالقاىرة[ عف ًنسبو مرتفعة لتعرض الطبلب 
كؽ تعرضيـ لمصادر عديدة أخرل؛ كػ" الكتاب، كالمجمة، إلذاعة القرآف الكريـ تفي 

كالشريط، كغيرىا" فقد قرركا أنيـ يتعرضكف إلذاعة القرآف الكريـ، كيستمعكف لبرامجيا 
مو مف مكاد دينية؛ ... كتفاكتت النسبة بيف طبلب ىذه الجامعات فكانت: كما تقد

% طبلب 56,7% طبلب جامعة القاىرة، 90,40% طبلب جامعة األزىر، 96

                                                                 

دكر اإلعبلـ اإلسبلمي في تعزيز المكقؼ ضد التكفير لدل الشباب)أحد البحكث المقدمة لمؤتمر رابط العالـ   (1)
 .ـ(2015ق 1436(. مكة المكرمة )245، ص: )2"اإلسبلـ كمحاربة اإلرىاب"(، د/ محمد مراح ج  اإلسبلمي
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الجامعة األمريكية، .. كال شؾَّ أف ىذه النّْسب عمى تفاكتيا فإنيا تعتبر مرتفعة كتشير 
 .(1)«إلى مكانة إذاعة القرآف الكريـ عند ىؤالء الطبلب

إف اإلعبلـ بأنكاعو ػػػ المسمكع كالمشاىد كالمقركء ػػػػ ال يخفى أثره في الدعكة إلى 
يجابا؛ فكاف مف الضركرم استخدامو  ا تعالى، ككذلؾ ال يخفى تأثيره عمييا سمبان كا 
ذا عممنا ػػػ كما سبؽ ػػػػ أف المكاطف المصرم يظؿُّ أكثر مف نصؼ ساعة  فييا، خاصة كا 

.عمى الجرائ  د كالصحؼ كالمجبلت كذلؾ كؿَّ يـك

إف اإلعبلـ لو أسس كأىداؼ؛ ككبلىما ينبغي أف نسعى في تحقيقو؛ فمف أسسو: 
)الحؽ، كالصدؽ، كالعدؿ كاإلنصاؼ، كالمكضكعية كالنزاىة(، كمف أىدافو: )الدعكة إلى 
ا تعالى، الدفاع عف المسمميف كتبنى قضاياىـ، الدفاع عف اإلسبلـ. الذكد عف 

 (2)بلؽ المجتمع المسمـ كتزكيتو(أخ

 كعمى ذلؾ .. فما المانع مف:

ػػػػ أف تككف نسبة البرامج الدينية مرتفعةن ارتفاعا يتناسب مع حاجة الناس إلى 
دينيـ كعقائدىـ كأخبلقياتيـ كمعامبلتيـ؛ ال أف تككف مف قبيؿ الترؼ العقمي. كأف 

لصغار ػػػ الرجاؿ كالنساء ػػػػ ككذلؾ تتناكؿ ىذه البرامج كافة فئات المجتمع )الكبار كا
 مكظفكا الدكلة؛ كاألحكاـ الفقيية المتعمقة بأعماليـ(.

ػػػػ أف تككف ضمف الصحؼ الرسمية صفحات كاممة؛ تتناكؿ العبادات كالعقائد 
كاألخبلؽ كجكانب مف المغة العربية كالتاريخ اإلسبلمي كنسبتييا كالتي سبقت في البرامج 

 كر.الدينية سالفة الذ

                                                                 

"البرامج الدينية في التمفزيكف المصرم كدكرىا في التثقيؼ الديني لمشباب" رسالة ماجستير، كمية اإلعبلـ جامعة (  1)
 .(252) ، ص:2ج ، نقبلن عف المصدر السابؽ(328: )ـ، ص1999ىػ، 1412القاىرة، 

ػػػػ  73(، ص: )73ػػػ   59ص: )، 172ق، العدد 1417اإلعبلـ اإلسبلمي رسالة كىدؼ، سمير بف جميؿ راضي.  (2)
 رابطة شباب العالـ اإلسبلمي.( 107
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ػػػػ أف تككف كؿُّ الكسائؿ التي مف شأنيا أف تخدـ اليدؼ الدعكم اإلسبلمي 
مستخدمةن في ىذا السبيؿ؛ كاستخداـ البلفتات اإلرشادية عمى الطرقات، ككذلؾ 
المكحات المعمقة في المؤسسات الحككمية، كالمطبكعات الدعكية التي تينشر كتكزع عمى 

ائؿ مف شأنيا أف تصنع رأيا عامَّا في المجتمع . فيذه الكس(1)الجماىير.. كغير ذلؾ
كتصبغو بصبغة إسبلمية جيدة؛ ففييا: تعريؼ بحقيقة الديف، كتعميـ لمجاىميف، كتنبيو 

   . رشاد لمضاليف .. كغير ذلؾ مما ىك معمـك  لمغافميف، كا 

كأخيرا كليس آخران مع اإلعبلـ .. البد فيو مف تضافر الجيكد في خدمة عمؿ 
برنامج دينيه لمعقائد كالعبادات؛ مثبلن ىك الدعكة إلى اإلسبلـ، فبل يككف فيو كاحد؛ أال ك 

كيأتي فيمـ أك مسمسؿ أك برنامج آخر لينقض كؿَّ ما قيؿ في ذلؾ البرنامج الديني 
ال فكما قيؿ:   كىكذا .. كا 

 ـمتى يبمغ البنيافي يكمان تمامىو .. إذا كنت تبني كغىٍيريؾ ييدً 

 مجاؿ التعميمي.المطمب الثالث: في ال

إف العممية التعميمية مف أىـ كأعظـ الكسائؿ كاألساليب في مكاجية ىذه التحديات 
كغيرىا، كذلؾ مما ليا مف مميزات كخصائص عف باقي الكسائؿ األخرل، فاآلباء 

كف كذلؾ في المناىج التي تيدرس عمى ثقي يدفعكف أبناءىـ إلى ديكر التعميـ طكاعيةن، كيى 
لؾ تربي النشء شيئا فشيئا، كتتنقَّؿ معو في جميع أطكار حياتو؛ ال أبنائيـ، كىي كذ

سيما أدكار البناء كالمراىقة. كمما يؤكد عمى أىمية العممية التعميمية في تككيف العقكؿ 
غباء يا لى »كاألفكار؛ أقكاؿ كثيرة لمقائميف عمى أمرىا، أذكر منيا: ما قالو بعض الينكد: 

المدارس كيخرب عقكؿ شباب بني إسرائيؿ عكضان مف أف فرعكف كاف بإمكانو أف يفتح 
                                                                 

كقد نكقشت رسالة عممية بعنكاف: )دعكة غير المسمميف إلى اإلسبلـ في البمداف العربية .. الكاجب كالكاقع( لمباحث:   (1)
المتعمقة بالكسائؿ كاألساليب في  مف نتائجيا؛ ككاف ضً ، فرع المنصكرةبجامعة األزىر محمد سالـ، جكدة السيد أحمد

، كذلؾ لما تتميز بو مف: قمة التكاليؼ، سيكلة إيصاليا إلى أعداد كبيرة المطبوعات الدعوية: »دعكة غير المسمميف
 2. ج«غير ذلؾ مف المميزات التي ذيكرت أثناء الرسالةمف المدعكيف، كالتغمب مف خبلليا عمى حاجز المغة إلى 

 ـ(.2007ق ػػػ 1427(. العاـ الجامعي)600ص: )
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إف التعميـ ىك الحامض الذم يذيب شخصية »كقاؿ أحد عمماء السكفيت:  .(1)«يذبحيـ
نييا كيؼ يشاء، إف ىذا الحامض ىك أشد قكة كتأثيران مف أم مادة  الكائف الحي ثـ يككّْ

ؿ: إياؾ أف تككف آمنان مف كيمائية، ىك يستطيع أف ييحكؿ جببلن شامخان إلى تراب. كقا
 . (2)«العمـ الذم تدرسو؛ فإنو يستطيع أف يقتؿ ركح أمة بأسرىا

كلكي نكاجو ىذه التحديات مف خبلؿ ىذه العممية التعميمية أذكر بعض الكسائؿ 
 التي أراىا ػػػػ إف شاء ا تعالى ػػػػ نافعةن في ذلؾ األمر؛ منيا:

 الخاصة الشبيات أشير بمناقشة ةالمتعمق الدينية الكتب مف كتاب إصدار .1
 اإلسبلـ حكؿ تثار التي الشبيات مف ذلؾ كغير كاإلرجاء، كالتكفير، باإللحاد،
 عاما تدريسو كيككف .األميف صمى ا عميو كسمـ الكريـ كرسكلو القرآف ككتابو
كالجامعية. إذ أنو يكثر في ىذه  الثانكية المرحمة سيما ال جميعا الطبلب عمى

كىذه األماكف إلقاء الشُّبىو عمى الشباب )بنيف كبنات(؛ بيدؼ زعزعتيـ األعمار، 
ف نىقيى دة إلزامية عمى جميع الطبلب؛ فؤًلىعف دينيـ كعقيدتيـ. كتككف ىذه الما

طبلبنا مف تحديات كيذه؛ خير لنا مف أف يخرج مف جامعاتنا مف يبيحكف 
 .(3)دماءنا كأمكالنا

، كبخاصة المتعمقة بالثقافة اإلسبلمية ػػػػ إعادة النظر في المقررات الدراسية .2
كمادة التربية الدينية اإلسبلمية، كالمغة العربية، كالتاريخ اإلسبلمي ػػػػ كصياغتيا 
صياغة جديدة؛ فييا: التركيز عمى الجانب التعبدم بصكرة كبيرة كدقيقة؛ فيقـك 

                                                                 

 .ىػ1424، ط األكلى (38: )عبد الكريـ بف صالح الحميد ص بياف العمـ األصيؿ كالمزاحـ الدخيؿ.(  (1
 (.40: )مرجع سابؽ. ص  (2)
فيو أبرز الشبيات التي تيثار حكؿ اإلسبلـ مف المشككيف؛ كىك كلممجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية كتاب ناقش   (3)

ىػ، 1423أ.د/ محمكد حمدم زقزكؽ،  :إشراؼ كتقديـ، )حقائؽ اإلسالـ في مواجية شبيات المشككيف(بعنكاف: 
بياف اإلسالـ .. الرد عمى كمف أكبر ما كقفت عميو مف األعماؿ المتعمقة بيذا المكضكع؛ مكسكعة: ) ـ.2002
( قاـ عمى تحريرىا أكثر مف مائتي عالـ في مجاالت كتخصصات مختمفة؛ في مقدمتيـ: )أ.د/ ءات والشبياتاالفترا

أحمد عمر ىاشـ، أ.د/ محمد األحمدم أبك النكر، أ.د/ عبد ا عبد العزيز المصمح، أ.د/ نبيؿ السمالكطي، أ.د/ 
 مجمد(، طبعة نيضة مصر. 24شبية تقريبان( في ) 1200قامت بالرد عمى )قد محمد محمد داكد(. ك 
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رة عمييا متخصصكف مف عمماء الشريعة اإلسبلمية فقط. حتى ال تخرج بصك 
عممية ىزيمة ال تراعي جميع أنكاع العبادات؛ فالطالب األزىرم ػػػػ مثبلن ػػػػ يدرس 

 كال ًنصؼى  مف جكانب العبادات كاألخبلؽ كالمعامبلت ما ال يأخذ مثمو بؿ
نصفو؛ الطالبي في التعميـ العاـ. ككذلؾ ييراعي في صياغتيا الفكارؽ النفسية 

نثى؛ فبل تيمغى بعض األحكاـ المتعمقة كالشخصية كالعممية لكؿ مف الذكر كاأل
ستككف ىي المرجع  غالبان ما بأحدىـ ألجؿ اآلخر، كىذا كمُّو ألف دراستو ىذه

الكحيد الذم سيرجع إليو فيما بعد، فبل بد كأف يأخذ ًكفايتو في ىذه الجكانب التي 
تصح بيا عبادتو كمعامبلتو. ككذلؾ األمر في جانب المغة العربية كالتاريخ 

 سبلمي.اإل
في عقد  التنسيؽ المستمر والدائـ بيف وزارتي األوقاؼ والتربية والتعميـ .3

الندكات كالبرامج التثقيفية كاإلرشادية لمطبلب؛ كذلؾ لمناقشة أفكارىـ كتكجيييا، 
كحؿّْ ما يطرأ عمييـ مف مشكبلت كشبيات؛ فبل أقؿ مف أف ييعقد لقاء ديني 

ىذا المقاء لمجميع مرة كاحدة ػػػ كال  شيرم مع جميع طبلب المدرسة؛ سكاءن كاف
أحبذ ىذا ػػػ، أـ مرة كاحدة لكؿ صؼ دراسي عمى حدة؛ كىذا ألف ىذه الفئة 
الطبلبية في عزكؼ تاـ عف المساجد غالبان. فإذا لـ يذىبكا إلى الداعية ذىب 
ىك إلييـ. بؿ يككف ىذا مف باب اإللزاـ عمى الداعية؛ فبل أرل بأسان أف ييمحؽ 

ـ أك أكثر ػػػػ حسب الحاجة ػػػػػ بمدرسة مف المدارس التعميمية، كتككف ىذه كؿُّ إم ا
لق  يا مف قبيؿ عممو بؿ مف صميمو.  اء الندكات كالمحاضرات الدينية بالمدرسة كا 

؛ كتيسير سبميا عمى المكاطنيف، التشجيع عمى القراءة والثقافة العامة لممجتمع .4
الثقافة كالعمـ ػػػػ العمـك البحتة ػػػػ فإف كالبد في ذلؾ مف مبلحظة فرؽ جكىرم بيف 

فالثقافة مقصكرة عمى أمَّة كاحدة تديف بديف » لكؿٍّ منيما طبيعةن مباينة لآلخر:
كاحدو، كالعمـ مشاع بيف خمؽ ا جميعان، يشترككف فيو اشتراكان كاحدان ميما 

كمف سيبؿ . فبلبد مف تثقيؼ المجتمع في ضكء تدينو، (1)«اختمفت الممؿ كالعقائد
                                                                 

 (.75رسالة في الطريؽ إلى ثقافتنا. أبك فير محمكد محمد شكر، ص: ) ( 1)
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الحككمات دعـ القراءة مف خبلؿ تكفير الجك » :ذلؾ القراءة النافعة، فعمى
المناسب ليا، ككضع مناىج جيدة لمقراءة في المدارس، كليس اعتبارىا مادة 
ىامشية، كأف ييتمكا باختيار ما ييعيف عمى تغذية العقكؿ كالخركج بجيؿ يقكد 

  .(1)«العالـ

ـٍ  ؿ النبي صمى ا عميو كسمـ: )أىالى ك بقكفي آخر ىذا األمر أذكّْر   رىاعو، كيمُّكي
ـٍ  كيمُّكي مىى الًَّذم فىاأٍلىًميري  رىًعيًَّتًو، عىفٍ  مىٍسئيكؿه  كى  عىفٍ  مىٍسئيكؿه  كىىيكى  رىاعو، النَّاسً  عى

  .(2)رىًعيًَّتًو،..(

  

                                                                 

 .ـ(2017(، عدد: )نكفمبر 41ص: ) القراءة صناعة األمـ، عبد ا شريؼ. مقاؿ بمجمة الكعي اإلسبلمي(  1)
اإلمارة(، باب: ) :، كتاب(. كمسمـه 893برقـ: )أخرجو البخارم، كتاب: )الجمعة(، باب: )الجمعة في القرل كالمدف(،   (2)

 (.1829)فضيمة اإلماـ العادؿ(، برقـ: )
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 المبحث الثاني

 الخطاب الدعوي في مواجية التحديات. 

يـ؛ دينى  ائؿ األساسية التي مف خبلليا يتعمـ الناسي الخطابي الدعكم ىك أىـ الكس
بأخبلقو كعباداتو كمعامبلتو. كلذلؾ كاف مف الضركرم العمؿي عمى تحسينو كمعالجة 

يما: في سمبياتو كأخطائو، كسكؼ أذكر في ذلؾ إف شاء ا تعالى سبيميف؛ أكلى 
ليذا الخطاب النيكض بالخطاب الدعكم عمكما، كثانييما: في ًذٍكر بعض الركائز 

 الدعكم في مكاجية ىذه التحديات.  

 المطمب األوؿ: في النيوض بالخطاب الدعوي.

في مقدمة الحديث عف النيكض بالخطاب الدعكم؛ البد مف لفت النظر إلى 
قضية مف أىـ القضايا المتعمقة بذلؾ؛ أال كىي قضية "تجديد الخطاب الديني". فقد 

؛ ما بيف عقدو لممؤتمرات كالندكات، كتأليؼ لمكتب كثر الكبلـ فييا إفراطان كتفريطان 
. كلكنيا قضية مف القضايا الميمة في ىذه اآلكنة، (1)كاألبحاث العممية كغير ذلؾ

إذ التجديد لو أصؿ في كتاب ا كالتي ليا اعتبارات أساسية في مكضكع التحديات؛ 
تجرد مف أصوؿ الكريـ وسنة النبي صمى ا عميو وسمـ، وليس معناه إطالقا ال

نما يعني البحث في  الديف وثوابتو ومسمماتو أو الخروج عمى مبادئو وأخالقياتو؛ وا 
 .(2)أدلتو المعتبرة ومقاصده العامة واستنباط ما يتفؽ منيا ومتطمبات العصر

                                                                 

/ 3/ 16، 15، في الفترة )مؤتمرا تناكؿ فيو ىذه القضية برعاية شيخ األزىر؛ كقد عقدت مشيخة األزىر الشريؼ  (1)
المفاىيـ(، كقد حضره جمع مف ـ(، ككاف تحت ىذا العنكاف: )تجديد الخطاب الديني بيف دقة الفيـ كتصحيح 2017

أساتذة الفقو كالحديث كاإلفتاء باألزىر الشريؼ كجامعتو. كقد ذكر المجتمعكف تكصيات ميمة في ىذه القضية؛ تينظر 
 (.1725ػػػػ  1721ق(، ص: )1438أعماؿ المؤتمر كتكصياتو: بمجمة األزىر؛ العدد: )شعباف/ 

ػػػػ تجديد الخطاب الديني بيف التأصيؿ  1اقشة ىذه القضية؛ ما يمي: )كمف الكتب كاألبحاث العممية التي ألّْفت لمن
ػػػػ مفيـك تجديد الديف د/ بسطامي محمد سعيد؛ مركز تأصيؿ؛  2كالتحريؼ. محمد مكسى الشريؼ ط: مجمة البياف، 

  مركز تأصيؿ لمدراسات كالبحكث. ... كغيرىا( 
عدد شعباف  ،ي بيف دقة الفيـ كتصحيح المفاىيـ(؛ مجمة األزىرمف تكصيات مؤتمر األزىر )تجديد الخطاب الدين  (2)

  (.1725، 1724. ص: )ق(1438)
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 كعميو .. فبلبد مف مراعاة بعض األمكر لمنيكض بالخطاب الدعكم؛ منيا:

 (1)ي )زماناً، ومكانا، وثقافة، ونوعاً(مراعاة حاؿ المتمقي لمخطاب الدين. 
إذ أنو ما مف شؾٍّ في أف ىناؾ اختبلؼه بيّْفه بيف الجماىير في ىذه األمكر كفي 

ال يصمح معيا الخطاب الذم يكجو إلى البيئة  ذات الثقافة العاليةغيرىا؛ فالبيئة 
ف مجريات األمكر ذات الثقافة القميمة ػػػػ كاألمّْية مثبلن ػػػػ، أك البيئة البعيدة ع

كاألحداث العظيمة، ككذلؾ ال يصمح الخطاب لقـك عندىـ مف العبادات 
كاألخبلؽ ما ليس عند اآلخريف مف العصاة كالمذنبيف، فقد كاف كؿُّ نبيو مف 

فيذا لكطه  ؛مف اآلثاـ عف ما ظير عندىـ ياء ييكمّْـ قكمو في دعكتو إياىـاألنب
ذلؾ شعيب عميو السبلـ في تطفيؼ الكيؿ عميو السبلـ يكمـ قكمو في ذنبيـ، كك

كالميزاف، .. باإلضافة إلى األصؿّْ األصيؿ كالركف الركيف في الدعكة؛ كىك 
 دعكتييـ جميعان عمييـ السبلـ الناسى إلى عبادة ا تعالى كحده ال شريؾ لو.

 تكجيو عبد الرحمف بف عكؼ لعمر بف الخطابكمما ييستأنس بو في ىذا المقاـ؛ 
بكر  عندما عمـ عمري أف فبلنا يقكؿ عف بيعة أبي ؛ كذلؾي ا عنيما ػػػػػػػ رض

 لقائـ ا شاء إف )إني رضي ا عنو إنيا فىٍمتىةه، فقاؿ عمر رضي ا عنو:
 عبد قاؿ أمكرىـ؛ يغصبكىـ أف يريدكف الذيف ىؤالء فمحذرىـ الناس في العشية
 الناس عاعَ رِ  يجمع موسـال فإف تفعؿ ال المؤمنيف أمير يا فقمت: الرحمف

 أخشى كأنا الناس، في تقـك حيف قربؾ عمى يغمبكف الذيف ىـ فإنيـ وغوغاءىـ؛
 عمى يضعكىا ال كأف كىايعي  ال كأف مطير، كؿُّ  عنؾ يطيرىا مقالةن  فتقكؿى  تقـك أف

 بأىؿ فتخمص والسنة اليجرة دار فإنيا المدينة؛ تقدـ حتى فأميؿ مكاضعيا؛
 ويضعونيا مقالتؾ العمـ أىؿ فيعي متمكنا قمت ما فتقوؿ الناس وأشراؼ الفقو
 أقكمو مقاـ أكؿ بذلؾ ألقكمفَّ  ا شاء إف كا أما عمر: فقاؿ مواضعيا عمى

 الحجة ذم عقب في المدينة فقدمنا عباس ػػػػ راكم الحديث ػػػػ ابف بالمدينة؛ قاؿ
                                                                 

كما تحتيا مف كبلـ؛ إنما ىك مف قبيؿ الباحث،  المصدر السابؽ. ؛إحدل تكصيات مؤتمر األزىر ػػػ سالؼ الذكر ػػػ(  1)
 كتأكيد كاستدالؿ لذلؾ األمر.
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 زيد بف عيدس أجد حتى الشمس زاغت حيف الركاح عجمت الجمعة يـو كاف فمما
 فمـ ركبتو ركبتي تمس حكلو فجمست المنبر ركف إلى جالسا نفيؿ بف عمرك بف

 عمرك بف زيد بف لسعيد قمت مقببل رأيتو فمما الخطاب بف عمر خرج أف أنشب
. فيؤالء أصحاب النبي (1)استخمؼ ..( منذ يقميا لـ مقالة العشية ليقكلف نفيؿ بف

كاؿ الناس في تمقي الخطاب؛ فما يصمح صمى ا عميو كسمـ كما فقيكه مف أح
ألىؿ المدينة دار اليجرة كالصحابة كأىؿ الفقو ال يصمح ألىؿ المكقؼ الحج 
األعظـ كما فيو مف الغكغاء كفييـ كذلؾ أىؿ الفقو كالديف، كىذا في جمع كذاؾ 

 في جمعو آخر؛ كلكف لكؿّْ مقاـو مقاؿ. كا المكفؽ.   
 .تعدد األساليب الدعوية 

اعية ينبغي عميو أف يككف في خطابو مع الجماىير متنكعان في أسمكبو؛ ما فالد
، كمحاكرة، كالخطاب العقمي ةجمحاجتشكيؽ كالتبغيض، كترغيب الترىيب، بيف 

كأسمكب القصص الكعظي الصحيح، كأسمكب كالتشبيو كضرب األمثاؿ، كغير 
 ذلؾ مف األساليب المعركفة عند عمماء الببلغة كالفصاحة.

صكد؛ ىك أف يككف الداعية بمثابة حديقةو فيَّاحةو متنكعة الثمار يانعة، بعيدا فالمق
التي انتابت كثيرا مف المنابر؛ فأدَّت إلى زىادة بؿ نفكرو  (2)كؿَّ البعد عف الرَّتابة

 مف الخطاب الديني ككؿّْ.
 .تحسيف اإلعداد الفني لمخطبة 

ا العٌدة ليذا المقاء الجماىيرم؛ نسمع كنرل كثيرا عف أكلئؾ الدعاة الذيف ما أعدُّك 
ف كاف معيـ ىذا الدليؿ  ـ منزكعي الدليؿ كالحجة كالبرىاف، كا  فخرجكا إلى مدعكيي
فقد ألبسكه ثيابان باليةن مرقعةن؛ فكانت في عيكف الناس مرغكب عنيا ال فييا. إف 

د أدلةى لقائو كيتقنيا مف حيث الصحة كاالستدالؿ كاإللقا ء، عمى الداعية أف ييجكّْ
 ، كأف يككف عنده كفرةه كبيرة في أدلتو تمؾ؛ حتى إذا نسيى كاحدا منيا أسعفو آخري

                                                                 

كمسمـه، كتاب:  (.6830باب: )رجـ الحبمى مف الزنا إذا أحصنت(، برقـ: )أخرجو البخارم، كتاب: )الحدكد(، (  1)
 (.1691)الحدكد(، باب: )رجـ الثيب في الزنا(، برقـ: )

 .مادة: )رتب( (254ص: ) ؛، مجمع المغة العربيةالمعجـ الكجيز« تكرار الشيء عمى كتيرة كاحدة»تابة: الرٌ (  2)
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كفاتو: "أنتجتي مميكف عينة نباتية ألجد كاحدة أك  بكربانؾ قبؿ لكثر قاؿ» كقد:
اثنتيف منيا أفضؿ مف سائر العينات، بعد ذلؾ اتمفت جميع العينات الرديئة"؛ 

ح الكفرة كحسف التمييز، فاجمع منو فكرة ككذلؾ الخطاب ػػػ يجب أف يككف برك 
كأسقط تسعيف منيا، أجمع المزيد مف المكاد، كالمعمكمات أكثر مما يمكف 

عز (1)«استخدامو، اجمعيا مف أجؿ التأكُّد مف صحة ما لديؾ .. . أال فميتؽ ا ى
كجؿ كؿُّ داعية فيما يقكلو كييمميو عمى مدعكيو، فإنو مسؤكؿه عف ذلؾ؛ إٍذ ىك 

ـه لمحجة عمى العباد. كمكقّْعه عف ا مبمغه    تعالى كمقي

 المطمب الثاني: ركائز لمخطاب الدعوي في مواجية التحديات.

الخطاب الدعكم كغيره مف الخطابات؛ لو أسس كقكاعد، بغيرىا ال يعدُّ ذا قيمة 
 قيمة تمؾ ال ؛ كما تقؿ أك تضمًحؿىذه األسسإذا تضمَّف  كقيمتو ةتي تزداد أىميفائدة، ف كأ

حديَّات كيذه التي سبؽ سردىيا إذا ما كاجيت ت ؛ كباألخصاعمى قدر كيجكدىا أك عدمي
ينبغي أف ال يخمكا منيا  التي ميمَّةو ال مف الركائزً  ؛ كلذلؾ يرل الباحثبيف يديؾ

 : ما يميخطاب دعكم في تمؾ اآلكنة؛ ال

 .ساف فكما أف حكاس اإلن التركيز عمى محدودية العقؿ والحواس البشرية
الخمس؛ مف الذكؽ كالممس كالشـ كالسمع كالبصر ليا حدكد ال تستطيع أف 

لدٍيو ػػػػ كىي كركافدىا تتعدَّاىا. فكذلؾ العقؿ لو حدكد؛ ألف مصادر المعرفًة 
الحكاس البشرية ػػػػ ليا حدكد. فكيؼ يككف مىٍف مىصدري معرفًتو محدكده أف يككف 

إلى إشكالية مف أجميا ظيرت أفكار  ىك ببل حدكد؟! كالخطأ في فيـ ذلؾ أدَّل
كالبد كذلؾ  ظيكر فكر اإللحاد كغيره مف األفكار األخرل. تسببٍت فيكتساؤالت 

ال التسميـ بؿ كال ييقبؿ منو كاطف التي ال يممؾ العقؿ فييا إمف التمييز بيف المى 
 لمغيبيات التي جاء بيا الكحي، لؤلخبار الشرعية،»: ؛ التسميـ التاـ؛ أمثاؿغيره

األكامر كالنكاىي الشرعية، التسميـ لؤلحكاـ التعبدية، رفض التسميـ ألحد سكل 
                                                                 

 بتصرؼ. (37ـ، األىمية، بيركت(؛ ص: )2001بعة العربية األكلى، فف الخطابة، ديؿ كارنيجي، ط: )الط(  1)
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ـ لممصالح كالمفاسد كالًحكـ الشرعية يممؾ  كاطف ال؛ فيذه مى (1)«ا تعالى، التسمي
فييا إال التسميـ ألف الكحي قد كفاه مؤنتيا. بؿ إف الشاطبي رحمو ا العقؿ 

عمى إذا تعاضد العقؿ مع النقؿ »قات قاؿ فييا: تعالى في إحدل ميقدَّماتو لممكاف
المسائؿ الشرعية فعمى شرط أف يتقدـ النقؿ فيككف متبكعان كيتأخر العقؿ فيككف 

مع ذلؾ ك  .(2)«فال يسرح العقؿ في مجاؿ النظر إال بقدر ما ُيسرِّحو النقؿتابعا؛ 
ـي بؿ إنو  ؛أك يييمؿ لعقؿا كجكد ييمغى أفكال يجكز ينبغي فبل  في ًداللتو إف  ييقدَّ

؛ كىذا مف قبيؿ كضع ت دالتو ظنّْيةن كانت قطعية عمى الخبر النقمي إف كان
األمكر في مكاضعيا كأنصبتيا فمقد جاء عف النبي صمى ا عميو كسمـ ما يؤكد 

ـى  رجيبلن  أفَّ  :أنىسو  عف) ؛ فػػذلؾ ْـّ  اتًُّي  فأَمر كسمَّـ عميو اي  صمَّى اً  رسكؿً  كلدً  بأي
ده فأتاه ،يقُتَمو أف طالبٍ  أبي بفَ  عِميَّ  السَّالـُ  عميو بيُّ النَّ   يتبرَّدي، رىًكيٍّ  في فكجى

 رسكؿً  إلى كعاد فترىكو ،لو َذَكرَ  ال َمْجبوبٌ  ىو فإذا خَرج فممَّا بالخركًج، فأمىره
مَّى النبيُّ  بىعىثى ، ككذلؾ: )(3)(فأخبىرىه كسمَّـ عميو اي  صمَّى اً  ـى كس عميو اي  صى  مَّ

ارً  ًمفى  رىجيبلن  فىاٍستىٍعمىؿى  سىًريَّةن  ، ييًطيعيكهي، أفٍ  كأىمىرىىيـٍ  األٍنصى  أليسى : فىقاؿى  فىغىًضبى
 لي فىاٍجمىعيكا: قاؿى  ،َبَمى: قالوا ُتِطيُعوِني؟ أفْ  وسمَّـَ  عميو اُ  َصمَّى النبيُّ  أَمَرُكـُ 
مىعيكا، حىطىبنا، ميكىىا،: فىقاؿى  كىىا،فأٍكقىدي  نىارنا، أٍكًقديكا: فىقاؿى  فىجى عىؿى  فىيىمُّكا اٍدخي ييـٍ  كجى  بىٍعضي
ا، ييٍمًسؾي   فىما ،النَّارِ  ِمفَ  وسمَّـَ  عميو اُ  َصمَّى النبيِّ  إلى َفَرْرَنا: ويقولوفَ  بىٍعضن
مىدىتً  حتَّى زىاليكا ، خى بيوي، فىسىكىفى  النَّاري مَّى النبيَّ  فىبىمىغى  غىضى ـى، عميو اي  صى  :فىقاؿى  كسمَّ

                                                                 

(، مركز 33ػػ  29التسميـ لمنص الشرعي كالمعارضات الًفكرية المعاصرة، د/ فيد بف صالح العجبلف،  ص: ) يينظر: (  1)
 .كالبحكث. تأصيؿ لمدراسات

 ( ط: دار الفضيمة.141، ص: )1المكافقات؛ ألبي إسحاؽ الشاطبي، ج ( 2)
ككبلـ الشاطبي ىنا ميّـّ كلكنو يعكزه شيء مف التحقيؽ كالتدقيؽ؛ في مسألتي)التحسيف كالتقبيح العقمييف(، )القطعي 

 خر الظني إذا ما تعارض مع القطعي كلك كاف مفؤ كلك كاف مف قبيؿ العقؿ كيي  مف األدلة فييقٌدـ القطعي منيما كالظني
 النقؿ( قبيؿ

سمـ في صح  (3) ( كأحمد 2771يحو. ؾ: )التكبة(، باب: )براءة حـر النبي صمى ا عميو كسمـ(، برقـ: )أخرجو اإلماـ مي
 (13989في مسنده برقـ: )
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ميكىىا لك كا ما دىخى . فاألثراف (1)(المىعركؼً  في الطَّاعىةي  الًقيىامىًة، يىكـً  إلى منيا خىرىجي
نقمياف كلكنيا قد تضمنتا حٌجةن عقمية، جعمتيما مف قبيؿ الظف الذم خالؼ 
القطع العقمي إذ كيؼ ييتيـ بالفاحشة مف فقد آلتيا الرئيسة؛ فكانا مجبكبا، ككيؼ 

صمى ا عميو كسمـ ىك سبب تعذيبنا بالنار كقد آمنا بو يككف اتباعنا لمنبي 
كفي ىذا  ؛الدعكم يـخطابعمى الدعاة في ًفراران منيا. كىذا مكضع ميّـّ ينبغي 

كا بيف ىذه األدلة مف حيث القطعية كالظنية كما ىك ز العصر خصيصان أف ييميّْ
  .؟(2)تعارضال عندالحاؿ 

  كىذه الركيزة قؿَّ في الغيبيات منياالتركيز عمى قضايا اإليماف؛ وباألخص .
ة الدُّعاة في ذلؾ أف الناس  الخطاب الدعكم المعاصر مف تعرض ليا؛ كحيجَّ

 . فمـ نسمعوالواقع بخالؼ ذلؾ تماماعمى عقيدة كعمـو سميمىٍيف في ىذا الباب!!، 
ًمف الدُّعاة عمى المنابر أك في الدركس اليكمية؛ مىف تناكؿ قضايا  سماعان عاما

يماف با كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر كالقدر، ككذلؾ لـ نسمع مف اإل
يتكمـ عف نكاقض اإليماف كنكاقض اإلسبلـ. ىذا عمى العمـك في الجانب 

 العقائدم
القبكر كال حرج. فأمر الجنة كالنار، كالمبلئكة، ك فحدّْث أّما في جانب الغيبيات؛ 

ـ اآلخر . ىذه أمكر ػػػػ ال أقكؿ قؿَّ؛ القضاء كالقدرمر ، كأكما فييا مف أىكاؿ، كاليك
ذا حدث أف تناكليا داعية؛ فإف لـ يعرضيا  بؿ ػػػػ نديرى مف الدعاة مف يتناكليا. كا 

الجماىير؛ فسيخرج مدعككه ػػػػ كىك الكاقع ػػػػ كقد  عرضا سميما يتناسب كعقميةى 
لناس مف يجير أصابيـ الشؾُّ بدال مف اليقيف. ككأثر مف آثار ذلؾ؛ ظير مف ا

نكارىا.    عبلنية بنفييا كا 

                                                                 

( كمسمـ في ؾ: )اإلمارة(، باب: 4340أخرجو البخارم؛ ؾ: )المغازم(، باب: )سرية عبد ا بف حذافة(، برقـ: )  (1)
 (1840)كجكب طاعة األمراء في غير معصية(. برقـ: )

 ، كذلؾو في درء تعارض العقؿ مع النقؿ عمى ىذا التقسيـمشركعى  رحمو ا تعالى تيمية أسس ابفي  :(  كعمى ىذا التقسيـ2)
ػػػ قؿ عمى النقؿ عند التعارض الع كتقديمو ،و األدلة إلى عقمية كنقميةتقسيمى رحمو ا تعالى عندما ردَّ عمى الرازم 
 عمى ما قالو الرازم ػػػ!!



 القسم الثاني: المواجهة

 

 122 

 )ظير في كثير فقد . التركيز عمى عدـ التعارض في النص اإلليي )قرآنا وسنَّة
مف التحديات التي تكاجو الدعكة اإلسبلمية؛ تمسؾ البعض ببعض نصكص 

؛ تسكيغا بينيا التعارضادعكا  السنة، كتركيـ كذلؾ نصكصان أخرك  القرآف
فكارىـ. كليس بيف نصكص الكحي تعارض، ألنو مف عند ا ألفعاليـ كتمريرا أل

ـٌ تعارض؛ فيك في الفيـ ال في النص، كقد قاؿ  ف كاف ث تعالى العميـ الحكيـ، كا 
َٰما ﴿ ا تعالى: ََ٘جُدواْ ذِيِٕ ٱۡخخَِؾ َ ِ ل ْۡ ؾِِٔد َدۡۡيِ ٱَّللَّ ٘ۡ ََكَن ِِ َ ُوۡرءَاَنه َول ٍۡ لَََل َحخََدةَُّروَن ٱ

َ
ا أ

 . ففيـ ىذه الركيزة مف أىـ األمكر.(1){82النساء: } ﴾اَيرِۡيا 
 فاإلسبلـ ديفه ارتضاه ا تعالى كأكممو التركيز عمى الخصائص العامة لإلسالـ .

كأتٌمو، كلف يأتي بعدهي ديفه آخر، كلذلؾ فمف يقبؿ ا تعالى مف أحدو دينان سكاه، 
لشمكلية ؛ فمف خصائصو: )الغيرهكليذا فقد كاف لئلسبلـ خصائص ليست 

كالتكامؿ، عصرية المكاجية كأصالة المصدر، الثبات كالمركنة، االستقبلؿ كعدـ 
 .كغيرىا (اليمو، مكازنتو بيف الركح كالجسدالتبعية، عالميتو، تفرُّده في أخبلقو كتع

ف تركيز الخطاب الدعكم عمى أمثاؿ ىذه الخصائص مف شأنو أف يحفظ عمى أل
يتىيا فبل  .غيرىا تذكب في األمَّة المسممة ىيكّْ

 الكسائؿ في مكاجية تمؾ الجكانب ك مف أىـ فيك . التركيز عمى الجانب التعبدي
التحدّْيات سالفة الذكر؛ إذ مف شأف العبادة تطييري النفكس كتزكيتييا، كحفظييا مف 
الشيطاف ككساكسو، .. كلذلؾ فمف الضركرم أف ييركز الخطاب الدعكم عمى 

                                                                 

كمف ذلؾ: قكؿ  ،د صرح األئمة المتقدمكف بعدـ كقكع التعارض أك التضاد حقيقة في السنة النبكية الصحيحةكق»(  1)
ينفي أحدىما ، اإلماـ الشافعي رحمو ا: ال يصح عف النبي صمي ا عميو كسمـ أبدا حديثاف صحيحاف متضاداف

 إال عمي كجو النسخ. ،كاإلجماؿ كالتفسير ،ما يثبتو اآلخر مف غير جية الخصكص كالعمـك
قكؿ اإلماـ ابف خزيمة: ال أعرؼ أنو ركم عف النبي صمي ا عميو كسمـ حديثاف بإسناديف  ومف ذلؾ أيضا:

 متضاديف, فمف كاف عنده فميأت بيما حتي أؤلؼ بينيما. أم: أكفؽ بينيما كأجمع. ،صحيحيف
أف التعارض  (ق311: )ابف خزيمة المتكفي سنة كالحافظ (،ىػ204: )كيتضح مف كبلـ اإلماـ الشافعي المتكفي سنة

ف ما يدعيو البعض مف تعارض فيك تعارض بحسب الظاىر ،بيف األحاديث الصحيحة غير مكجكد في الحقيقة ، كا 
مف مقاؿ؛ «. لمعرفة كيفية إزالة ىذا التعارض ،نتيجة عدـ جمع كؿ الركايات كاألحاديث الكاردة في المكضكع الكاحد

 18 الثبلثاء)؛ د/ محمد المباف(، جريدة األىراـ المسائي؛ عدد: ؟السنة النبوية تعارض أو اختالؼىؿ في بعنكاف: )
 .(8598العدد: ) (24) :ـ، السنة 2014نكفمبر  11ىػ 1436مف محـر 
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مف أعماؿ  ؛ج كالعمرة، كسائر أعماؿ الجكارحالصبلة كالزكاة كالصياـ كالح
ػ القكلية كالعممية كالمالية العبادات ، كفي كؿ األحكاؿ؛ فإذا ما صمى العبد الفجر ػػ

ذا  ذا ما سمع الشيطاف النداء ىرب مسرعان، كا  مثبلن ػػػ فيك في ذٌمة ا تعالى، كا 
 (1)مأمف مف عدكه ما كاظب العبد عمى األذكار المكظفة في اليـك كالميمة فيك في

.. فبل تخفى أىمية ىذا الجانب في الخطاب الدعكم. كصدؽ ا تعالى؛ إذ 
عمى الذيف آمنكا، كعممكا بما آمنكا بو مف  :جعؿ ًصفىة المؤمنيف حقَّان في القرآف

أصكؿ الديف كفركعو، كظاىره كباطنو، كظيرت آثار ىذا اإليماف في عقائدىـ 
َْ إِذَا ﴿: كالباطنة، فقاؿ جؿ ثناؤهكأعماليـ الظاىرة كأقكاليـ،  ِي ۡؤَُِِٔ٘ن ٱَّلَّ ُّ ۡ َّا ٱل إِجَّ

ٔا  ُۡ إِيَؿَٰ ُٗ ُٕۥ زَادَۡت ُۡ ءَاَيَٰخُ ُۡ ِإَوذَا حَُِيَۡج َؾََۡيِٗ ُٗ ُ وَِجََۡج هَُُ٘بُ َُ٘ن ذُيِرَ ٱَّللَّ َّكَّ َ٘ ُۡ َحخَ َٰ َرّبِِٗ
َ ََ ا َو

ُۡ يُ  ُٗ َٰ ا َرَزۡهَن َّّ ةَ َومِ َٰ٘ ََ َُّ٘ن ٱلرَّ َْ يُوِي ِي ۡؤَُِِٔ٘ن َخّوا ٱَّلَّ ُّ ۡ ُُ ٱل ُٖ هَِى  ْوَلٰٓ
ُ
ُۡ دََرَجٌَٰج ٔمُِوَ٘ن أ ُٗ َّ ه ل ا

ۡقمِرَة  َورِۡزق  َيرِيُ   َِ ُۡ َو ٘اْ ﴿. كقكلو أيضان: (2){4ػػ 2}األنفاؿ: ﴾ؾَِٔد َرّبِِٗ ُ َْ هَال ِي إِنَّ ٱَّلَّ
ٗلَّ 
َ
ُث خ ًَ هِ َلٰٓ َّ

ۡ ُُ ٱل ُل َؾََۡيِٗ  حَتَََنَّ
ْ ٘ا ُّ َُّ ٱۡشخََؼَٰ ُ ثُ َٔا ٱَّللَّ ثِ َربُّ َّٔ واْ ةِٱَۡلَ ُ ِِ ۡ ۡ

َ
ْ وَخ ٘ا َزُٓ ْ َوَٗل ََتۡ ٘ا  َُتَالُ

َِا  َٗا  ُۡ ذِي َ َوٍَُس ِ ۡجيَا َوِِف ٱٓأۡلِخرَة ةِ ٱلُّ َٰ٘ ُۡ ِِف ٱۡۡلَيَ ۡوَِلَآؤُُز
َ
ُْ أ َ٘ؾُدوَن ََنۡ ُۡ حُ َِّت ُئخُ ٍَّ ٱ

ْۡ َدُم٘ر  رَّخِ  ِ ِّ  
ُؾَ٘ن ُُٓزٗلا َِا حَدَّ َٗا  ُۡ ذِي ُۡ َوٍَُس ُٓمُصُس

َ
ٗلا تَۡظخَِِهٓ أ ۡ٘ ُْ هَ ۡخَص

َ
ْۡ أ َِ يم  َو

ُّۡصَِِّيَ  ۡ َْ ٱل ا َوهَاَل إَِِِّٓن ِِ ِدا ٌَ َصََٰ ِ وََؾِّ ْ دَََعٓ إََِل ٱَّللَّ َّّ {. 32ػػػ30}فصمت:  ﴾ّمِ
كييفسّْر ىذا األمرى كييزيده كضكحا الرسكؿي صمى ا عميو كسمـ إذ سألو سائؿه 

ؾ؛ فأجابو نو أحدان غيرى فقاؿ: يا رسكؿ ا قؿ لي في اإلسبلـ قكالن ال أسأؿ ع
اعتدلكا عمى طاعة ا » ؛ فاستقامكا؛ أم:(3)بقكلو: )قؿ آمنت با ثـ استقـ(

                                                                 

يى (، عف الحارث األشعرم أف نبي  صمى ا عميو كسمـ قاؿ: )إف ا أمر يح17800برقـ: ) ،أخرج األماـ أحمد  (1)
وآمركـ بذكر ا بف زكريا بخمس كممات أف يعمؿ بيف كأف يأمر بني إسرائيؿ أف يعممكا بيف .. إلى أف قاؿ .. 

ف مثؿ ذلؾ ككثيرا ف العبد أحصف ما م؛ كا  ثؿ رجؿو طمبو العدك سراعان في أثره، فأتى حصنان حصينا فتحصف فيو، كا 
 ط: الرسالة. .كا المسند: )حديث صحيح(يككف مف الشيطاف  إذا كاف في ذكر ا ..( كقاؿ محقق

(، دار 110ػػػػ  101ييراجع في ذلؾ الكجيز في عقيدة السمؼ الصالح، تأليؼ: عبد ا بف عبد الحميد األثرم، ص: )  (2)
 طيبة الخضراء مكة المكرمة. 

 (. كغيره.38أخرجو مسمـ، ؾ: )اإليماف(، باب: )جامع أكصاؼ اإلسبلـ( )  (3)
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ىي سمكؾ الطريؽ المستقيـ، »كاالستقامة:  (1)«عقدان كقكالن كفعبلن كدامكا عمى ذلؾ
يسرة؛ كيشمؿ ذلؾ فعؿ الطاعات  القيـ مف عير تعريج عنو يمنة أك كىك الديف

كالباطنة، كترؾ المنييات كميا كذلؾ؛ فصارت ىذه الكصية جامعة  كميا، الظاىرة
. ككذاؾ ما استحؽَّ ىذا الداعية إلى ا تعالى ذاؾ (2)«لخصاؿ الديف كميا

 الفضؿ العظيـ إال بأمريف: )عمؿ صالحان، كقاؿ: إنني مف المسمميف(.
نيج أىؿ إف قضية التبلـز بيف العمؿ كالعمـ؛ مف أىـ القضايا التي تميز بيا م

ـ شجرة، كالعمؿ »السنة كالجماعة عف غيره، كقد قاؿ الخطيب البغدادم:  فإف العم
ثمرةه؛ كليس ييعدُّ عالمان مف لـ يكف بعممو عامبلن .. فبل تأنس بالعمؿ ما ديٍمتى 
مستكحشان مف العمـ، كال تأنس بالعمـ ما دمت مقصران في العمؿ؛ كلكف اجمع 

ف قؿَّ نصيبؾ منيما .. كالقميؿ مف ىذا مع القميؿ مف ىذا أنجى في  بينيما، كا 
مَّا المدافعة كاإلىماؿ، بالرحمة كتمـ عمى عبده النعمة، فأالعاقبة؛ إذا تفضؿ ا 

يثار الخفض كالدّْعة، كالميؿ مع الراحة كالسعة،  كحيبُّ الييكٍينى كاالسترساؿ، كا 
راد لمعمؿ كما فإف خكاتـ ىذه الخصاؿ ذميمة كعقباىا كريية كخيمة كالًعمـ يي 

 .(3)«العمؿ ييراد لمنجاة ..
 فإف النظرة األنانية التي التركيز عمى المصمحة العامة وتقديميا عمى الخاصة .

ُـّ إال بمصمحتيا الشخصية عمى حساب مصالح العباد كالببلد؛ أدَّت إلى  ال تيت
منى كقكع صكرو كثيرة مف الفساد في المجتمع، بؿ زاد األمر إلى أف سمعنا مف يت

سقكطى دكلًتو ألجؿ مصمحتو الشخصية فحسب، كلذلؾ كاف مف الضركرم عمى 
القائميف بالخطاب الدعكم التركيز عمى ىذا األمر، كضىٍربي األمثمة لو مف 

 التاريخ اإلسبلمي. كما أكثرىا. 

                                                                 

 ( تحقيؽ التركي.417، ص: )18قرطبي، جتفسير ال  (1)
(، تحقيؽ: مسعد كامؿ، كأسامة عبد العميـ، دار ابف رجب: 364جامع العمـك كالًحكـ، البف رجب الحنبمي، ص: )  (2)

 .ق(1423)األكلى: 
 ق(.1404، المكتب اإلسبلمي )( تحقيؽ األلباني15، 14ص: ) الخطيب البغدادم اقتضاء العمـ العمؿ،  (3)
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 إف الناظر في حاؿ شبابنا ف. التركيز عمى معالي األمور واالبتعاد عف سفاسفيا
ُـّ كما كصمكا إليو؛  يعمـ مدل أىمية الحاجة إلى التركيز عمى ىذا الجانب. فىيى

كثيرو منيـ؛ مسايرةي المكضة تارة، كانشغايلو بالمعب تارة أخرل، كأخرل 
ػػػػ، أدَّل ذلؾ كمُّو  أك إنتاجان  بالتكنكلكجيا الحديثة؛ استخداما كاستيبلكان ػػػ ال تصنيعان 

ميس عندىا مف الثقافة ما تقؼ بو إلى نتاجو مف العقكًؿ خاكيةو عمى عركشيا؛ ف
في كجو كثير مف التحديات. فالكاجب عمى الخطاب الدعكم حينئذو؛ أف يركز 
عمى معالي األمكر؛ أمثاؿ: الًعمـ كأىميتو في تقدـ األمـ، االعتماد عمى النفس 

 كعدـ التكاكؿ كاالتكاؿ عمى أحد. ككذلؾ عميو التنفير مف سفاسؼ األمكر.
 ؛ مف حيث: تعامبلت المشرقة في التاريخ اإلسالمي التركيز عمى الصور

ظـ المسمميف مع اآلخريف، كالغزكات كالفتكحات اإلسبلمية المشيكرة، كركائع الني 
ألف في ذلؾ بثَّ الثقة في نفكس المسمميف ك الحاضر ابفه لمماضي.  اإلسبلمية؛ إذً 

َـّ فبل  تذكب نحك دينيـ، كتمسكيـ بأخبلقيـ، كبمكرثاتيـ الثقافية، كمف ث
الشخصية اإلسبلمية في غيرىا. كمنو يعمـ الكثير أف الذم أصاب المسمميف مف 

 الًمحف؛ إنما ىك بتركيـ لدينيـ كعدـ عكدتيـ إليو. 
 مف األمكر التي لـ تمؽ اىتماما في ف. عدـ إىماؿ الحديث عف المحرمات

مى الخطاب الدعكم؛ الحديث عف المحرمات، ككاف ليذا دكره الخطير كالسمبي ع
المجتمع. فما انتشرت الفكاحش كالمكبقات إال مف الجيؿ، أك التجاىؿ ليذه 
األمكر تماما. ال سيما في المجتمعات التي انتشرت فييا ىذه األكبئة. فالحديث 
عف اإلشراؾ با تعالى كصكره، كاالبتداع في الديف، كالربا، كالزنا، كقذؼ 

ٍرؾ الصبلة، كالزكاة، كصياـ المحصنات، كالتعاكف عمى اإلثـ كالعدكاف، كت
رمضاف، .. ككذلؾ الحديث عف المحرمات في الحياة االجتماعية كاألسرية، 

لـ تمؽ اىتماما في التي .. كغير ذلؾ مف أنكاع المحرمات  (1)كالحياة االقتصادية

                                                                 

؛ "الكقاية خير مف العبلج" :فكما قيؿ ،لو أىمية كبيرة ة ػػػػػالمحافظ اتحتى في المجتمع ػػػػ ف الحديث عف المحرماتإ(  1)
قكعيا، .. بدايةن الميالؾ مف ىذه  يى المجتمعى ف أقً فؤل فإف حذيفة بف اليماف رضي  خير لي مف أف أعبلج آثارىا بعد كي
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الجانب الكعظي؛ كباألخص في المقاء األسبكعي ػػػػ خطبة الجمعة ػػػ؛ إذ ىك 
 األكثر جماىيريان.

كىناؾ ركائز أخرل كثيرة تتعمؽ بالخطاب الدعكم في مكاجية ىذه التحديَّات؛ 
كلكف ىذه أبرزىا ػػػ كما يراىا الباحث ػػػ؛ فإف الكاحدة منيا تعتبر عبلجان لكثير مف 

 ت.األعراض كاألمراض الناتجة عف تمؾ التحديَّا

 المطمب الثالث: القائموف عمى العمؿ الدعوي )وزارة األوقاؼ(.

اط بالقائميف عمى العمؿ الدعكم في دكلة المؤسسات أعماؿه كثيرة؛ إذ أنو كما يين
قاؿ عثماف رضي ا عنو )إف ا ليزع بالسمطاف ما ال يزع بالقرآف(؛ ففي أيدييـ ما 

 ليس في أيدم اآلخريف، كلذلؾ كاف مف األمكر المنكطة بيـ؛ ما يمي: 

 ؛ إف لـ يكف أكثرىا وظيؼ بعضيااألمواؿ التي تُنفؽ عمى بناء المساجد يتـ ت
فالداعية الحؽُّ الذم نبنيو حالو كما كصفت قبؿي. في تعميـ الدعاة وتثقيفيـ، 
إلى األمكاؿ المكقكفة عمى  أوالً فييككؿ ىذا األمر  أمَّا بالنسبة لبناء المساجد؛

ثـ إلى ما يتـ جمعو عف طريؽ األعماؿ كالتطكعات الخٍيريَّة مف ركَّاد  ذلؾ،
، كيتـ بالتنسيؽ بينيـ كبيف الكزارة مف حيث: أساسيات ثانياً  د كالمصميفالمساج

فإف الناس  ،عف طريؽ لجاف معركفةكذلؾ اإلنشاء كصكره، كجمع التبرعات؛ 
إذا ما قامكا بيذا العمؿ حافظكا عميو. فكثيرا ما نرل ذلؾ األمر كاقعا مممكسان. 

ذا كانت ىناؾ أماكف فقيرة .. فإف الجيات المخت تيمـز بتكفير المساجد صة كا 
 .البلزمة ليا

كتثقيفيـ يككف بعقد الدكرات التدريبية في فركع الشريعة؛  تعميـ الدعاةأما و 
كبتكفير المراجع العممية البلزمة ليـ كتكزيعيا عمييـ؛ أك بما تراه الكزارة نافعا في 

 تحقيؽ ىذا المضمكف.
                                                                                                                                                                                                          

وكنت أسألو عف الشر مخافة أف  صمى ا عميو كسمـ عف الخير ا عنو قاؿ: )كاف الناس يسألكف رسكؿ ا
  (.7084..( أخرجو البخارم، كتاب: )الفتف(، باب: )كيؼ األمر إذا لـ تكف جماعة برقـ: ) يدركني
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  األمف الفكري ػػػػ كما تسمييا بالد )إدارة  أكاستحداث إدارٍة لمدعوة المجتمعية ػػػػ
( ػػػػػ )بالمديريات التابعة لكزارة األكقاؼ المصرية(. كيتككف ىيكميا مف (1)الحرميف
مف الحاصميف عمى مثبلن الدعكية بالمدرية؛ كليىكيف ىؤالء العمية ك الككادر 

الدكتكراه فقط، كيتسنى ليؤالء الدخكؿ في األماكف العامة كالخاصة في جميع 
حاء المحافظة أك المدرية ليتحدثكا مع الجماىير؛ كالجامعات الحككمية أك أن

الخاصة، كالكزارات، كمراكز الشباب كالرياضة، كعقد الندكات كالممتقيات الفكرية 
كالثقافية. كيتـ تزكيد ىذه اإلدارة بكؿ األبحاث العممية ػػػػػػ المحمية كالعالمية ػػػػػ 

صدارات دار المكثَّقة؛ أمثاؿ منشكرات الم جمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية، كا 
اإلفتاء المصرية، كمجمع البحكث اإلسبلمية، كالرسائؿ العممية كاألبحاث 
ى بنشرىا كتداكليا بيف الجامعات كالييئات الحككمية؛ ذات النفع  المكصى
المجتمعي العاـ، ككذلؾ المجامع الفقيية العالمية أمثاؿ: رابطة العالـ اإلسبلمي 

الكرمة كما يتبعيا مف مؤسسات عممية، ككذلؾ تيزكد بكافة األبحاث بمكة 
كالمؤتمرات المتعمقة بمناقشة األفكار كالتيارات المنحرفة كالشبيات الميثارة حكؿ 
د باألبحاث المتعمقة باإلعجاز العممي في القرآف الكريـ  اإلسبلـ. ككذلؾ تيزكَّ

اإلدارة مجتمعيا؛ بحيث: إذا ظير كالسنة النبكية المطيرة. كيتـ التعاكف مع ىذه 
مف األمكر المخالفة مف الناحية العقائدية أك التعبدية أك األخبلقية يتـ  أمره 

تيٍتخذ اإلجراءات البلزمة مف عقد  إخبار ىذه اإلدارة بيذا األمر؛ كمف ثىَـّ 
الشبيات أك المخالفيف. كلف يككف ىذا؛ إال إذا  أصحاب ىذه ميناقشةالندكات؛ ثـ 

َـّ  اإلعبلف عف ىذه اإلدارة إعبلميا في كؿ مؤسسات الدكلة، كتزكيدىا كذلؾ ت
بكسائؿ االتصاؿ الحديثة. كال بأس أف يككف ليا حساب أك مكقع عمى الشبكة 

مف حؽّْ ىذه كذلؾ ك لمكقع الكزارة الرسمي،  ان يا تابعكقعي العالمية، أك يككف م
تي تؤثر عمى الثقافة مف المشاكؿ الأف تيحدّْدى أم مشكمة  ضان.اإلدارة أي

                                                                 

األمف الفكري وأثر الشريعة  .، د/ عبد الرحمف السديسبموغ اآلماؿ في تحقيؽ الوسطية واالعتداؿمف إصداراتيا: (  1)
، الشيخ/ محمد بف عبد األدلة الشرعية في بياف حؽ الراعي والرعية. ؛ د/ عبد الرحمف السديسإلسالمية في تعزيزها

  . في عبلج كثير مف اآلفات العصرية ا السبيؿ. كليا كذلؾ إصدارات ميمة
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ـ  كضع اآللية البلزمة لعبلجيا، اإلسبلمية أك تيعيؽ مف سبلسة العمؿ الدعكم؛ ثي
وبالجممة فكؿ ما تراه ىذه  ثـ عرضيا عمى الكزير أك ككيمو في تمؾ المدرية.

 اإلدارة ُمتمِّما لعمميا يتـ توفيره.
  ِلجميع  األساسية الدعوة والثقافة اإلسالمية مف الموادأو مواد  َجْعُؿ مادة

كال  الصالحيف لمعمؿ الدعكم.طالبات الطمبة ك الخرج الكميات كاألقساـ التي تي 
مف خبلؿ  عمييـ في السنكات األربع فرعية تيدرَّس عمى مادة يقتصر األمر

يا تدريس كتاب أك كتابيف؛ بؿ تككف مادةن أساسية مف مكاد السنة الدراسية شأني 
.. أك يتـ االستعاضة عف ية ليؤالء الطمبة أم مادة مف المكاد التخصصشأف 

ذلؾ بدراسة نظامية ال تقؿ عف سنة لمف يجتازكف امتحانات القبكؿ في كزارة 
ـ الدعكم لمف  ااألكقاؼ أك الحقؿ الدعكم؛ يدرس فيي األئمة الجدد فنكف ىذا العم

الشريعة كالقانكف، لـ يككنكا مف متخصصيو، أمثاؿ كميات المغة العربية ك 
كميات المغات كالترجمة، بالدراسات اإلسبلمية كالعربية، كالقسـ اإلسبلمي 

 التربية.ك 
  ال ييقبؿ في الكميات التي تيخرّْج طمبة كطالبات صالحيف لمعمؿ الدعكم إال

؛ طمبة الثانكية؛ بحيث ال يدخؿ مثبلن فيياالمتفكقكف دراسيا في المرحمة 
فميس ىذا المجاؿ أقؿَّ مف كميات القمَّة المعيكدة  %(.90مجمكعيـ أقؿ مف )

 !.(1)عند الناس
 ؛ فإما أف يككف األمر كما كاف؛ بحيث كؿ بالنسبة لموضوع الخطبة الموحدة

داعية يرل ما يناسب جماىيره كيحدثيـ فيو، أك يتـ كضع العنكاف الخاص 
                                                                 

ككاف  ،الدكتكر/ أحمد الطيباألستاذ  ؛مف المقاءات عمى فضيمة اإلماـ األكبر شيخ األزىر ذلؾ في لقاء كقد عرضتي   (1)
د/ عبد  األسبؽ؛ بجامعة األزىر بالدراسة، حيث اجتمع فضيمتو مع كزير األكقاؼ ه؛ذلؾ في قاعة اإلماـ محمد عبد

لمناقشة بعض قضايا  ؛ا الحسيني، كككيؿ أكؿ كزارة األكقاؼ، ككاف ىذا االجتماع مع جمع غفير مف األئمة
 (، ككاف ىذا العرض عبارةن ـ2011. ككاف تقريبا في أكاخر عاـ )كوف مف بينيـ ػػػػػػػػ وشاءت األقدار أف أ الدعكة

ػػػػػػ أف ال يدخؿ ىذه الكميات إال األبناء األكفاء  فييا رجاء بيذا األمر ؛يا إلى فضيمة اإلماـ األكبرعف رسالة أرسمتي 
، يبيف عف كاقع دعكتيـ كأمتيـ ػػػػػػػ%( حتى ال نرل أمثاؿ ىؤالء األئمة المغ80الحاصمكف عمى مجمكع يزيد عف )

 .!!!النظر فييا كأمعف ٍيوكقعت الرسالة في يدالحمد  فقد ك 
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طيؿ ؛ كاليدؼ مف ذلؾ ىك عدـ تعبالخطبة كتحتو العناصر فقط دكف غيرىا
لقائو مع أقؿ مف أف يبحث اإلماـ عف أدلة  آليات البحث عند ىؤالء األئمة. فبل

 الجماىير.
 )كَّـو  إعطاء منحة )زمنية ومادية لمذيف تأىمكا إلنجاز بحث عممي محى

كالماجستير كالدكتكراه، كتتكلى الكزارة ىذا البحث نشرا كتكزيعا، كتتعاكف الكزارة 
ـ إلنجاز بحثو، كيككف ىذا البحث في سبيؿ ذلؾ مع الكمية التي  التحؽ بيا اإلما

ًضمف إنجازات الكزارة كجيكدىا الدعكية. كعميو .. فبل ييطالب ىذا اإلماـ مثبلن 
بما ييطالب بو اإلماـ العادم مف الحضكر في المسجد، كالدركس اليكمية أك ما 

 .بحثول اً إنجاز لالـز ليذا الباحث الميّـُ أنَّا نقـو بتوفير الوقت اشابو، 
 .إنشاء مجمة دوريَّة عممية محكَّمة خاصة بوزارة األوقاؼ 

 كييراعى فييا ما يمي:
يقـك عمى إصدارىا لجنة أك لجاف عممية مف ًقبؿ المجمس األعمى لمشئكف  .1

 اإلسبلمية. 
 .تكوف ىذه الدورية ُربع سنوية عمى األقؿ .2
بلمية كبأصكؿ الخاصة بالدعكة كالثقافة اإلسلنشر األبحاث العممية المحكمة  .3

 .كبسائر مجاالت الدعكة الديف
كذلؾ  تحتوي عمى ركٍف أساسٍي متعمؽ بالنوازؿ والمستجدات المعاصرة .4

 بنشر القرارات العممية لممجامع الفقيية المحمية كالدكلية ليذه النكازؿ.
؛ بعد تحكيميا. كأقترح في نشر األبحاث العممية المقدَّمة مف السادة األئمة .5

ف المجنة العممية الخاصة بالمجمة عف األبحاث المزمع عمى ذلؾ: )أف تيعمً 
نشرىا في كؿ عدد مف األعداد؛ كعمى كؿ مف أراد المشاركة مف األئمة أف 

و بالنشر؛ ال مانع مف مكافئتو يتقدـ ببحثو في مدة معينة، كمف يفكز بحثي 
مكافئة معنكية أك عينية أك مادية( فاليدؼ مف كراء ذلؾ إثراء العممية 
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ػػ كما ترل ذلؾ المجنة ػػػػ لبحثية لدل األئمة. كال مانع أيضا مف أف ييكرَّـ ػػا
 المشاركيف مف أصحاب األبحاث العممية لؤلئمة في العاـ الكاحد.  أكثري 

لمسادة األئمة في  بالجيود العممية التعريؼ" التميز العممي لألئمةفييا  .6
ة". أمثاؿ رسائؿ داخؿ مصر كخارجيا؛ ممف أعيركا إلى الدكؿ الخارجي

التخصص، كالعالمية، كأعماؿ التأليؼ، كالترجمة، كالنشر كالمؤتمرات العممية 
 .. كغيرىا.

؛ كالفقو كالتفسير كالحديث أعمدة خاصة بكؿ فف  مف الفنوف اإلسالمية فييا .7
 كالعقيدة كاألخبلؽ كالتاريخ اإلسبلمي كالمغة العربية .. كغير ذلؾ.

 التي تمسُّ حاجة الدعكة كالداعية. ميةالتعريؼ بالكتب العمفييا  .8
ككذلؾ  كقشت كحيكّْمت؛ التي ني وفييا مرصد لمرسائؿ واألبحاث العممية .9

 في كؿ عاـ مف األعكاـ لمسادة أعضاء ىيئة التدريس أبحاث الترقية
 بالجامعة األزىرية لمكميات الشرعية.

ية كيككف ذلؾ المقاء مع شخصية مف الشخصيات الدعك  لقاء عممي.فييا  .11
التي أٍثرىٍت كأٌثرٍت في العمؿ العممي كالدعكم؛ بيدؼ نقؿ الخبرات بيف 

 .الميتعاقبة األجياؿ العممية
، كبدكف أْولوية النشر فييا لمجيود العممية المقدمة مف أبناء الوزارة .11

 .فكما تراهتكمفة عمى الباحث، أمَّا مف يريد النشر فييا مف خارج الكزارة 
 كال لحجميا كثرةن. ليس ىناؾ حدّّ لصفحاتيا .12
: )أعمى مقاييس الجكدة؛ في النشر كاإلخراج العممي(. ُيراعى في إخراجيا .13

 .ـ؛ فتيصرؼ لكؿ مدرية بعدد أئمتياكيتـ تكزيعيا إجباريا عمى كؿّْ إما
 ثمف ىذه الّدورية:  .14

 ػػػػػ إمَّا أف تتحممو الكزارة عمى نفقتيا الخاصة.
ُـّ أف ال تككف ؛ أك كمػػػػػ أك يككف عمى حساب األئمة ا ترل الكزارة ذلؾ، المي

 الناحية المادية عائقا في نشرىا. 
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 .إنشاء مرصٍد لألفكار والتيارات المخالفة 
ػػػ يتكلى المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية إداراتو، كالردّْ عمى أم فكر أك تيارو  1

 مف ىذه التيارات. عف طريؽ المجاف العممية التابعة لو.
ؿ إماـ مف أئمة األكقاؼ رقمان خاصان بو عمى ىذا المرصد؛ بحيث ػػػ يككف لك 2

يستطيع مف خبللو أف يرفع عميو ظاىرة مف الظكاىر التي كاجيتو في عممو، 
كالتي ال يستطيع تكجيييا الًكجية الصحيحة. لكي تقـك المجاف العممية فيو بالرد 

 و.كتكجيو ىذا اإلماـ، ثـ تعميـ ذلؾ عمى األئمة إخكانً 
 د في سبيؿ ذلؾ  .. فيي رٍكفه أساسبة المسجدمكت في تثقيؼ المجتمع، كتزكَّ

بكافة إصدارات المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية. كالشأف في ذلؾ شأفي 
مدارًس كزارة التربية كالتعميـ؛ إٍذ تيعمف في كؿ إجازة صيفية عف ميرجاف القراءة 

 . ىذه؟ء اإليمانية بيكت ا تعالى كفي األجكا فما المانع منولمجميع؛ 
 وعموما  .. 

فعمى ألف يكوف وسيمة نافعة لديف ا تعالى والدعوة إليو؛  فكؿُّ ما يصمحُ 
ه، فالوسائؿ ليا أحكاـ المقاصد. شريطَة أف ال العمؿ الدعوي تنفيذُ بف القائمي

 .تخالؼ نصاً أو إجماعاً أو أمرا معموما مف الديف بالضرورة
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 الثالث المبحث

 .التحديات مواجية في..  الدولة رعايا 

ًؿ  يف ليسكا بمنأل عف ىذه المكاجية، فييـ في أكَّ مما ال شؾَّ فيو أف المدعكّْ
عمييا مف خبلؿ ىذه التحديات،  السيطرةي  ه القاعدةي الجماىيريةي؛ كالمقصكداألمر كآخرً 

 نيـ.الدعكة في دفع تمؾ التحديَّات ع جميا المخمصكف أىؿي ألكىي أيضان التي يسعى 

كانكا سببا فييا بيـ؛ ف ىذه التحديَّات مف الكثير ؽي تعمُّ ..  جية أخرىكمف 
يسمعكنو عف ؛ إذ نىفىرى كثيره مف الناس عف اإلسبلـ بما يركنو ك كأحكاليـ بسمككياتيـ

أخبلؽ ىؤالء المسمميف، أك ازدادٍت أمّْيتييـ الدّْينية فكانكا عيرضة لكثير مف الشبيات 
القدرة عمى التمييز بيف الحؽ كالباطؿ فأصبحكا أٍتباعان لكؿ ميتكمّْـو  أك فقدكا كالشيكات،

ف لـ يكف مف أىمو ..   كغير ذلؾ. في الديف كا 

ـ اإلسبلمية؛ دعكتى إف عمى الرعية مف المسمميف تجاه ىذه التحديَّات التي تكاجو  ي
 ، منيا:  أمكران كاجبةن 

 .الحسنة القدوة تحقيؽ: األوؿ المطمب

ة مف أنفع كسائؿ الدعكة إلى ا تعالى، كتأثيرىا في النفكس بميغ، القدكة الحسن
ـى ديًنيـ كما أرادىا ا تعالى، كنشركا أخبلقو بيف العباد  فإذا ما حقؽ المسممكف تعالي
 بمعامبلتيـ الطيبة كأخبلقيـ العالية؛ كانكا بذلؾ مثاالن ييقتدل بو، كدعاة إلى اإلسبلـ.

سبلـ، كلئلسبلـ؛ كلكف قؿَّ العاممكف بو الدَّاعكف إليو كما أكثر المتكمميف عف اإل
بأخبلقيـ قبؿ أقكاليـ، كقد جاء النيي الشديد، كالكعيد األكيد لمف قاؿ بمسانو ما لـ 

ُۡ ﴿ يفعؿ بجكارحو؛ إذ قاؿ ا تعالى: ٓخُ
َ
ُۡ َوأ ُٓمَصُس

َ
َن أ ۡ٘ ِ َوحَجَص ِِبّ

ٍۡ ُمُروَن ٱنلَّاَس ةِٱ
ۡ
حَأ
َ
خ

ًٍَِۡتََٰبه  لَََل تَۡؿوَُِ٘نَ  تَۡخََُ٘ن ٱ
َ
َٗ ﴿{، 44}البقرة:  ﴾أ ۡج

َ
َِآ خ ُۡ إََِلَٰ  َخاٍَِمُس

ُ
ۡن أ
َ
رِيُد أ

ُ
َِآ أ ُۡ َو َُٰس ى
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ه  ُٕ ۡٔ ن{، ﴿88}ىكد: ﴾َخ
َ
ِ أ ۡوخًا ؾَِٔد ٱَّللَّ َِ َِا َٗل تَۡمَؿََُ٘ن َيُِبَ  َُ تَُو٘لَُ٘ن  ِ ٘اْ ل ُٔ َِ َْ ءَا ِي َٗا ٱَّلَّ حُّ

َ
د  َيٰٓ

َِا َٗل تَۡمَؿَُ٘نَ  ٘اْ  ُ  {.3، 2ؼ: }الص ﴾تَُو٘ل

ة رسكؿ ا ير الدعاة إلى ا تعالى، كفي مقدمتيـ صحابي "إف المتأمؿ في سً 
صمى ا عميو كسمـ، ثـ تابعكىـ بإحساف مف السمؼ كمف بعدىـ رضي ا عنيـ يجد 

 .ياالتزامىيـ العمميى بمبادئ اإلسبلـ؛ كاف سببا في إقباؿ الناس عمى الدعكة كاعتناقأف 

الذم خاصمو عمي رضي ا عنو إلى  ؛رانيي صاحبي الدرعً فيذا الرجؿي النص
شيريحو القاضي؛ كلمَّا لـ يكف ألمير المؤمنيف بيَّنةه عمى دعكاه حكـ القاضي بأف الدرع 

أمَّا أنا فأشيد أف ىذه أحكاـ » لمنصراني كليس ألمير المؤمنيف! عندىا يقكؿ النصراني:
أشيد أف ال إلو إال ا كأشيد  ،يو؛ يقضي عميواألنبياء أمير المؤمنيف يىدينيًني إلى قاض

، كىذه ىند بنت عتبة زكج أبي سفياف رضي ا عنيما، «أف محمدان عبده رسكلو ..
الذىاب إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ لتبايعو عمى  يقكؿ ليا أبك سفياف؛ إٍذ أرادتً 

 ما رأيت اى »، فقالت: «!!قد كنًت باألمس مكذبةن بيذا األمر: »اإلسبلـ يـك فتح مكة
. (1)"«عيبد حؽَّ عبادتو بيذا المسجد قبؿ ىذه الميمة، كا لقد باتكا كميـ يصمكف فيو

نصافي دكف كبلـ أك ـ كانكا سببا في إسبلـ اآلخريف؛ فأخبلؽ المسمميف كعبادتيـ كا 
نما ىك التمسؾ باإلسبلـ فحسب.  خطب رنَّانةو كا 

مميف أف يككنكا قدكة لغيرىـ في: العقيدة، إف مف أكجب الكاجبات عمى المس
كالعبادة، كاألخبلؽ، كالتقدـ كالرقي، كاأللفة كالرحمة، كالقكة كاالجتماع، كالعمـ ... 
كمجمؿ القكؿ أف يككنكا قدكةن في سائر نكاحي الحياة؛ كي يككنكا بذلؾ دعاة لئلسبلـ. 

َّٔاِس ُئ﴿فمقد جعميـ ا تبارؾ كتعالى خير أمَّةو بذلؾ؛ فقاؿ: ۡخرَِجۡج لَِ
ُ
ٍث أ َِّ

ُ
ُۡ َخۡۡيَ أ خُ

ۡؿُروِف  َّ ۡ ُمُروَن ةِٱل
ۡ
ِه  حَأ رِ َوحُۡؤَُِِٔ٘ن ةِٱَّللَّ

ًَ ٔ ُّ ۡ ِْ ٱل َن َؾ ۡ٘ َٗ ۡٔ . فييـ خير {110آؿ عمراف: ﴾}َوتَ

                                                                 

نقبلن عف: القدكة كأثرىا في الدعكة إلى ا تعالى (. 5، ص: )8(،  ج 52، ص: )7كثير في البداية كالنياية،ج ابفي   (1)
 ق(. 1435ممة لمنشر كالتكزيع )( باختصار. دار الك63/ 62أ.د/ إسماعيؿ عمي محمد، ص: )
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، كمف سرَّه أف يككف مف رضي ا عنيما الناس لمناس كما قاؿ أبك ىريرة كابف عباس
 .(1)ىذه اآلية كما قاؿ عمر رضي ا عف الجميعتمؾ األمة فميؤدّْ شرط ا في 

 المطمب الثاني: انظروا عمَّف تأخذوف دينكـ.

كنيـ عف ا تعالى كعف ثي إف عمى جماىير المسمميف أف ينظركا فيمف يحدّْ 
رسكلو صمى ا عميو كسمـ؛ ألف الذم ييحدّْثيـ إنما ىك كاسطة بينيـ كبيف ا تعالى، 

قد أٍسندى اإلماـ مسمـ في صحيحو: )عف ابف سيريف ف الديف؛ فاإلسناد م كلذلؾ كاف
لـ يككنكا يسألكف »، كقكلىو: «إف ىذا العمـ ديف فانظركا عمَّف تأخذكف دينكـ» مقكلتىو:

فمما كقعت الفتنة، قالكا: سمُّكا لنا رجالىكـ. فيينظر إلى أىؿ السنة فيؤخذ  عف اإلسناد،
، كأسندى أيضا إلى عبد ا بف «يؤخذ حديثييـيـ، كيينظر إلى أىؿ البدع فبل حديثي 

 .(2)(«اإلسناد مف الديف، كلكال اإلسناد لقاؿ مف شاء ما شاء: »المبارؾ

ف إف ىذه القضية مف أخطر القضايا، التي ىي مثاري جدؿو كبير في المجتمع، مى 
يؤخذ  يتكمـ في ديف ا تعالى كمف ال يتكمـ؟؟  فميس كؿُّ مف تكمـ في ديف ا تعالى

 بقكليـ؛ ألف الكثير منيـ لـ يحققكا األىمية في ذلؾ.

فبلبد إذا مف معرفة األكصاؼ التي إذا اتَّصؼ بيا إنسافه صار مف أىؿ العمـ 
الطيب مف  ميزكا الخبيث ؛ٍتيا الجماىيري مى مً المأخكذ بقكليـ عممان كعمبلن؛ حتى إذا ما عى 

افو إذا نشر ا لو الذكر عند في صفكؼ العمؿ اإلسبلمي كالحقؿ الدعكم؛ فمف أكص
 المؤمنيف أنو مف أىؿ العمـ:

ألزـى نفسو التكاضع لمعاًلـ كغير العاًلـ، .. يريد ا تعالى بعممو، .. ال يطمب »
بعممو شرؼ منزلة عند الممكؾ كال يحممو إلييـ، صائفه لمعمـ إال عف أىمو، كال يأخذ 

ذا  ال ييقرّْبي أبناء الدنيا كييباعد الفقراء، ..عمى العمـ ثمنان، كال يىستقضي بو الحكائج، ك  وا 
سئؿ عف مسألة فعمـ أنيا مف مسائؿ الشغب ومما يورث بيف المسمميف الفتنة 

                                                                 

 ( ط: طيبة.103ػػػ  93، ص: )2يينظر تفسير ابف كثير، ج  (1)
 .صحيح مسمـ، المقدمة، باب: )في أف اإلسناد مف الديف(   (2)
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ف أفتى بمسألة استعفى منيا ؛ كردَّ السائؿ إلى ما ىك أكلى بو عمى أرفؽ ما يككف، كا 
ف سيئؿ عف مسألة اشتب و القكؿ عميو فييا فعمـ أنو أخطأ لـ يستنكؼ أف يرجع عنيا، كا 

لمسائؿ المحدثات في البدع قاؿ سمكا غيرم، كلـ يتكمؼ ما ال يقدر عميو، يحذر مف ا
إلى أىميا بسمعو كال يرضى بمجالسة أىؿ البدع، كال ييمارييـ، .. أصميو  ال يصًغي

الكتاب كالسنة كما كاف عميو الصحابة كمف بعدىـ مف التابعيف كمف بعدىـ مف أئمة 
التي إذا . فيذه جممة مف األكصاؼ (1)«أمر باالتباع كينيى عف االبتداعالمسمميف، ي

ف كاف صحيحا، حذرا مف االفتتاف بو، كقد قاؿ  ما اتصؼ أنساف بضدىا ييترؾ قكلو؛ كا 
القضاة ثبلثة: كاحد في الجنة كاثناف في النار؛ فأما الذم في : »النبي صمى ا عميو

عرؼ الحؽ فجار في الحكـ؛ فيك في  الجنة: فرجؿ عرؼ الحؽ فقضى بو، كرجؿ
 .(2)«النار، كرجؿ قضى لمناس عمى جيؿ؛ فيك في النار

كالحديث دليؿ عمى أنو ال ينجك مف النار مف » :قاؿ أبك الطيب العظيـ آبادم
، فإف مف عرؼ الحؽ كلـ يعمؿ والعمدة العمؿالقضاة إال مف عرؼ الحؽ كعمؿ بو، 
ف وافؽ حكمُ ار، بو؛ فيك كمف حكـ بجيؿو سكاء في الن و وظاىره أف مف حكـ بجيٍؿ وا 

؛ ألنو أطمقو .. قاؿ الخطيب الشربيني: كالقاضي الذم ينفذ الحؽَّ؛ فإنو في النار
 .(3)«حكمو، األكؿ، كالثاني كالثالث ال اعتبار بحكميما

فعمى المتصدّْم لدعكة الناس؛ أف يككف عمى عمـو كأخبلؽو مكثكؽو بيما؛ كعمى 
 يحيد عنو، كلذلؾ كاف المثؿ األعمى في القدكة ىك النبي صمى ا عمؿو بما يعمـ ال

 ﴾ََّٓى ٍََؿَِلَٰ ُخٍَُن َؾِؼيم  ِإَو: ﴿زكَّاهي ا تعالى فقاؿالخمقي  الجانبعميو كسمـ. ألف 
ِْ  ﴿فقد قاؿ ا تعالى عنو:  الجانب الِعممي{، كأمَّا 4}القمـ:  َِا ئَِعُن َؾ َ٘  َو ُٖ َ٘ىٰٓ إِۡن  َٗ ۡ ٱل

                                                                 

باختصار؛  (55 ػػػػػػ 51ق(، ص: )360ألبي بكر محمد بف الحسيف بف عبد ا اآلجرم، )ت:  ،أخبلؽ العمماء(  1)
ط: رئاسة إدارات البحكث العممية  يؿ بف محمد األنصارم، كعبد ا بف عبد المطيؼ آؿ الشيخ.إسماع :تحقيؽ

  ـ(. 1978ق، 1398كاإلفتاء. بالمممكة العربية السعكدية. )
(. كابف ماجة في سننو، 3570أخرجو أبك داكد في سننو؛ كتاب: )القضاء(، باب: )في القاضي ييخطئ(، برقـ: )  (2)

 (.2315ـ(، باب: )الحاكـ يجتيد فييصيب الحؽ(، برقـ: )كتاب: )األحكا
 (، ط: دار الحديث، القاىرة.412، ص: )6عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، ج  (3)
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 ، كأمَّا استقامتو عمى المأمكر بو؛ فقد قاؿ ا تعالى عنو:{4، 3}النجـ: ﴾ وَِۡح  يَُِ٘حَٰ إِٗلَّ 
ْه ﴿ ا ۡ٘ َؿَى َوَٗل تَۡعَق َِ ْ حَاَب  َِ مِۡرَت َو

ُ
َّآ أ ُۡ َي مقية، 112}ىكد: ﴾لَٱۡشخَوِ {. فبمغت الجكانب الخي

ماؿ فكاف كما أمره كالًعممية، كالعىممية في النبي صمى ا عميو كسمـ أعمى مراتب الك
ُۡ ِِف رَُشِ٘ل ٱ﴿ ربو تبارؾ كتعالى؛ كلذلؾ قاؿ ا تعالى: َوۡد ََكَن ٍَُس َ٘ةٌ َخَصَٔث  ٍَّ ۡش

ُ
ِ أ ْ  َّللَّ َّ ِ ّ ل

َ َيرِۡيا  َم ٱٓأۡلِخَر َوذََيَر ٱَّللَّ ۡ٘ َ وَٱَۡلَ ٘اْ ٱَّللَّ كسيأتي مىزيدي بياف في  {.21}األحزاب: ﴾اََكَن يَرُۡج
 ة بيذا المبحث ليذه المسألة.  الشمكع الدعكية الميمقح

فالحذر الحذر مف ىؤالء الذيف خالفت أقكالييـ أفعالىيـ، أك خالفت أفعالييـ 
نشازا أقكالىيـ، كخالفكا بأقكاليـ عمماء المسمميف في الماضي كالحاضر؛ فكانكا بأقكاليـ 

 قاطبة. بيف أقكاميـ؛ بؿ كبيف األمة

 تذىب ريحكـ.المطمب الثالث: وال تفرقوا .. فتفشموا و 

، كليا كذلؾ مف (1)ال شؾ أف الفرقة كاالختبلؼ مف أكبر عكامؿ اليدـ كاليبلؾ
زامان عمى المسمميف أف اآلثار السيئة عمى المحيط الدعكم ما ىك معركؼ كمشاىد، فمً 

ِ ََجِيؿا ﴿يعتصمكا بحبؿ ا جميعا كال يتفرقكا؛ كما قاؿ ا تعالى:  ٌِ ٱَّللَّ ٘اْ ِِبَۡت ُّ ا وَٱۡخخَِر
ْه وَٱۡذيُ  ٘ا هُ ۡؾَدآءا َوَٗل تََمرَّ

َ
ُۡ أ ُۡ إِۡذ ُئخُ ِ َؾََۡيُس ََّج ٱَّللَّ ۡصتَۡدخُُ  ُرواْ ِٓۡؿ

َ
ُۡ لَأ َك بَۡيَ هَُُ٘بُِس ٍَّ لَدَ

ٓا  َٰ ـَ ۦٓ إِۡخ خِِٕ َّ ـ كذلؾ أف في الفي 103}آؿ عمراف:﴾اةِِٔۡؿ رقة كاالختبلؼ ذىابى الدكلًة {، كٍلييعم
ََٖب وَ ﴿كالقكًة؛ كما قاؿ ا تعالى:  ْ َوحَۡذ ٘ا ْ َذخَۡمَظَُ ٘ا َ َورَُشََ٘لُۥ َوَٗل حََنَٰزَُؾ ْ ٱَّللَّ ٘ا ِظيُؿ

َ
أ

وٓ  َۖ وَٱۡصِِبُ ُۡ َْ رِيُدُس َِِٰبِي ََِؽ ٱٍصَّ  َ ْه إِنَّ ٱَّللَّ { كقد قاؿ النبي صمى ا عميو 46}األنفاؿ:(2)﴾ا
رككا بو كسمـ: )إف ا يرضى لكـ ثبلثان كيكره لكـ ثبلثان؛ فيرضى لكـ أف تعبدكه كال تش

                                                                 

ذكر(. كلذلؾ كاف مف كاألدلة عمى ذلؾ مف أحداث التاريخ القديـ كالمعاصر؛ )أكثر مف تيحصر، كأشير مف أف تي   (1)
  .ىذه اآللية كىي قكليـ: )فرؽ .. تسد( يــ ضد المسمميف استخدامآليات أعداء المسمميف في حربي

بيَّف تعالى أف النزاع يكجب أمريف: أحدىما: أنو يكجب حصكؿ الفشؿ كالضعؼ، »قاؿ فخر الديف الرازم في تفسيره:   (2)
َۖ ﴿كالثاني: قكلو:  ُۡ َب رِيُدُس َٖ كقت نفكذىا كتمشيًة أمرًىا  ، شيبّْيتالدولةاألكؿ: المراد بالريح  قوالف:كفيو  ﴾َوحَۡذ

.. كذىبت ريح أصحاب محمد  واألوؿ أقوىإال بريح يبعثيا ا، بالريح كىبكبيا .. كالثاني: أنو لـ يكف نصر قط 
 (.177، ص: )15. ج«حيف تنازعكا يـك أحد
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شيئا، كأف تعتصمكا بحبؿ ا جميعا كال تفرقكا، كيىكره لكـ قيؿ كقاؿ ككثرة السؤاؿ 
ضاعة الماؿ( ، بؿ قاؿ صمى ا عميو كسمـ لما جاءه عبد ا بف مسعكد ييخبره (1)كا 

بقراءة آيةو سمعيا مف رجؿ عمى خبلؼ ما سمعيا منو صمى ا عميو كسمـ؛ فقاؿ عميو 
ػػػ كقد عيرؼ في كجيو الكراىية ػػػ: )كبلكما محسف؛ كال تختمفكا فإف مف  الصبلة كالسبلـ

، كقاؿ أيضا: ).. فمف أراد بحبكحة الجنة فميمـز الجماعة، (2)(اختمفوا فيمكواكاف قبمكـ 
فإف الشيطاف مع الكاحد، كمف االثنيف أبعد، كال يخمكفَّ رجؿ بامرأة؛ فإف ثالثىيما 

 .(3)و سيئتيو فيك مؤمف(كساءتٍ و حسنتيو الشيطاف، فمف سرتٍ 

فالجماعةى الجماعةى .. عمينا لزكمييا، فبل نختمؼ، كال نتدابر، كال نتقاطع، كال 
جؿ أىداؼو شخصيةو، كرؤل حزبية، كأجندات خارجية يبغي بعضنا عمى بعض؛ أألً 

 تيدمَّري الببلدي كتيزىؽي أركاحي العباًد. 

ػػػػ الذيف كانكا سببا في ىذه التحديَّات؛  ثـ إف الشياطيف ػػػػ شياطيفى اإلنس كالجفّْ 
فان كاجتماعا كارتباطان بأىؿ العمـ كالديف؛ صعيب عمييـ إذا رأىٍكا مف الجماعة المسممة تكتُّ 

 .    ىذا سبيؿ الشيطاف فمعمـك أالدخكؿي إلى صفكؼ المسمميف كبثُّ الفرقة فييا. ف

ؿ" .. حتى ترجعوا   إلى دينكـ.المطمب الرابع: وأخيرا "وىو أوَّ

إف الناظر في الخطاب القرآني كالنبكم، يرل في قضية االبتبلء كالًمحف أمران 
مفتان لمنظر؛ أال كىك ضركرة الرجكع إلى ا تعالى، بؿ ما كانت المحف إال لذلؾ؛ فقد مي 

َمم  ﴿قاؿ ا تعالى: 
ُ
ٓ إََِلٰٓ أ َٔا َۡ رَۡش

َ
ُ ةِٱۡۡلَ  َوٍََوۡد أ ُٗ َخۡذَنَٰ

َ
ِْ َرۡتََِى لَأ شَ ِّ

ۡ
ُۡ أ ُٗ ََّ آءِ ٍََؿ َّ آءِ وَٱلَضَّ

َٔا ِِف هَۡريَث  ﴿{. 42}األنعاـ: ﴾َحخَََضَُّؾ٘نَ  َۡ رَۡش
َ
آ أ َِ ِ  َو َشآءِ ِّ

ۡ
َٗا ةِٱۡۡلَأ ََ ٖۡ

َ
ٓ أ َخۡذَٓا

َ
ٓ أ ِبٍّ إِٗلَّ

َّٓ ْ

                                                                 

 (.1715كتاب: )األقضية(، باب: )النيي عف كثرة المسائؿ(، برقـ: ) ،أخرجو مسمـ  (1)
 (.3476(. برقـ: )54البخارم، كتاب: )أحاديث األنبياء(، باب: )أخرجو   (2)
كالترمذم، في كتاب: )الفتف(، ، كقاؿ محققكا المسند: إسناده صحيح (.177، 114رقـ: )بأخرجو أحمد في المسند، (  3)

عة، باب: البللكائي في شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماك (، 2165باب: )ما جاء في لزـك الجماعة(، برقـ: )
كم عف النبي صمى ا عميو كسمـ في الحث عمى اتباع الجماعة كالسكاد األعظـ(، برقـ: )  (.155)سياؽ ما ري
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ُؾَ٘ن  َّ ُۡ يََضَّ ُٗ ََّ آءِ ٍََؿ َّ  كقد قاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ: )إذا (1){.94}األعراؼ: ﴾وَٱلَضَّ
سمَّط ا عميكـ  ينة، كأخذتـ أذناب البقر، كرضيتـ بالزرع، كتركتـ الجيادتبايعتـ بالعً 

 .(2)(الًَّ ال ينزعو حتى ترجعوا إلى دينكـذُ 

فبلبد مف الرجكع إلى الديف، كااللتفاًؼ حكؿ أىمو، فإف ا سبحانو كتعالى 
و، فمقد قاؿ ا تعالى عف يـك ة كيزيؿ الميًممَّة؛ إف نحف أحسنَّا الرجكع إليسيكشؼ الغمَّ 

ِ ََكِطَمثٌ ﴿القيامة ػػػػ كعف كؿّْ شيء كذلؾ ػػػػ:  َٗا ِِْ دُوِن ٱَّللَّ َ  .{58﴾ }القمر:ٍَۡحَس ل

فإنو لمَّا رجع المسممكف إلى دينيـ كتمسككا بو كالتفُّكا حكؿ أىمو؛ كاف فرج ا 
تعالى كالكقكؼ مع رسكؿ ا قريبا جدان، فيؤالء المسممكف عندما قرركا الرجكع إلى ا 

ـ في حمراء األسد، فقاؿ تعالى: صمى ا عميو كسمـ بعد ىزيمة أي حد؛ كاف نصر ا لي
وَ ﴿ ُۡ وَٱتَّ ُٗ ۡٔ ٘اْ ِِ ۡخَصُٔ

َ
َْ أ ِي ه لَِّلَّ َوۡرُح ٍۡ ُُ ٱ ُٗ َصابَ

َ
َِآ أ ُْۢ بَۡؿِد  ِ وَٱلرَُّشِ٘ل ِِ ٘اْ َّلِلَّ َْ ٱۡشخََجاةُ ِي ۡجٌر ٱَّلَّ

َ
اْ أ ۡ٘

 ٌُ ِ َؾِؼي ٔا ٱَّلَّ ُۡ إِيَؿَٰ ُٖ ُۡ لَزَادَ ُٖ ۡ٘ ُۡ لَٱۡخَظ ْ ٍَُس ٘ا ُُ ٱنلَّاُس إِنَّ ٱنلَّاَس هَۡد ََجَُؿ ُٗ َ َْ هَاَل ل ٘اْ ي ُ ا َوهَال
ث  َخۡصبَُٔا ٱ َّ ْ ةِِٔۡؿ ٘ا ٌُ لَٱَٓوََتُ نِي َ٘ ۡ َُ ٱل ُ َوِٓۡؿ َْ ٱ َّللَّ ِ ِّ  ٌ ِ َولَۡض ُۡ شُ  َّللَّ ُٗ َصۡص ّۡ ُۡ َح ٘اْ  ٘ٓء  ٍَّ تَُؿ ََٰن وَٱتَّ ـَ رِۡض

ِه  ٌٍ  ٱَّللَّ و لَۡض
ُ ذُ نيف كحصار ، ككذلؾ في حي {174ػػ 172﴾ }آؿ عمراف: َؾِؼيُوَٱَّللَّ

الطائؼ؛ إذ نادل المنادم: أيف أصحاب السميرة؟ فالتفُّكا حكؿ النبي صمى ا عميو 
كسمـ، ككذلؾ لمَّا كاف ما كاف أٍمر سيؼ الديف قطز كسمطاف العمماء العز بف عبد 

لى الديف؛ انتصركا عمى التتار، ككذلؾ لمَّا كبَّر السبلـ كرجكع المسمميف كافة إ
المسممكف اى تعالى؛ كجعمكه أكبرى مف كؿّْ شيء؛ كاف نصر ا تعالى ليـ عمى عدكّْه 

فبل بد مف  ـ.1973كعدكىـ الييكد؛ في العاشر مف رمضاف، السادس مف اكتكبر 
 .  الرجكع إلى الٌديف؛ إٍذ ىك الًحصفي الحصيفي كالركفي الركيفي 

                                                                 

كتقدير الكبلـ: أنو ابتبلىـ بالشدة ليتضرعكا؛ فما فعمكا شيئا مف الذم أراد ا منيـ، »قاؿ ابف كثير رحمو ا تعالى:   (1)
ا ﴿(. كىذا كما قاؿ ا تعالى أيضان عًقب آية األنعاـ: 449، ص: )3ج «..فيو ليختبرىـفقمب الحاؿ إلى الرخاء  َّّ لَََ

 ُٗ ٘ٓاْ أََخۡذَنَٰ ُ آ أُوح َّ ِ ٘اْ ة ٰٓ إِذَا لَرُِخ ٍء َخَّتَّ ِ ََشۡ
ََٰب ُكّ ـَ ۡ ُۡ خَة ا ذُّيُِرواْ ةِِٕۦ َذخَۡدَٔا َؾََيِۡٗ َِ ٘اْ  تَُِۡص٘نَ  ُ بَۡقخَثا نَُص ُِّ  ُ ُٖ  .{44}﴾لَإِذَا 

 (.3459جو أبك داكد، كتاب: )اإلجارة(، باب: )في النيي عف العينة(، )أخر   (2)
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كفي سبيؿ الرجكع إلى بيكت ا تعالى إذ ىي المحًضف التربكم اإلسبلمي 
األساسي ػػػ أك ىكذا يجب أف تككف ػػػػ؛ كي يعكد الجميع إلى ديف ا تعالى، البد مف 

 مراعاة بعض األمكر؛ منيا:

أف يككف ك  .العمًميو ثقافي ك الجتماعي ك النشاط الم ان أف يككف المسجدي مركزى ال بد ك »
عمى  وقران لتكجيو الشباب لما يتطمبو تككيف األسرة المسممة الصالحة؛ بؿ كيتعاكف أىمم
ـ في تقديـ ما زكيج الشباب؛ كؿّّ بقدر استطاعتو، ت أف يككف المسجد مركزا إعبلميان ييسي

 تتطمبو ظركؼ الحياة المعاصرة كما يىًجدُّ عمى الساحة اإلسبلمية مف أخبار.

يضرب القدكة الصحيحة في إجابة نداء المؤذف؛  أف يككف المجتمع ىك الذم
بسرعة كاستمرار بحيث يشاىد الناشئةي ىذا فيتمثمكنو، كأف ييذكر عمى أسماع الصغير ػػػػ 

مّْو ػػػػ فضائؿي المساجد، كالثناءي عمى المصميف فييا، كما أعدَّ ا ليـ مف كخاصة مف أي
أف يصطحب الكباري الصغارى إلى ك لؾ بيدؼ غرس حبّْ المسجد في قمبو، ثكاب، كؿُّ ذ

المساجد؛ حتى يألفكىا، كالمصميف فييا، كأف يعامؿ العاممكف بالمسجد كالمصمكف 
تنكيع الكسائؿ المتاحة بؿ كينبغي عمييـ  الصغيرى معاممةن لطيفةن، كال يغمظكف لو القكؿ.

        .(1)«د ..لجذب الناشئ إلى المسج

ى ديف ا تعالى، كالتمسؾ بكتابو كبسنة رسكلو كا جميعا إل.. فيممُّ وفي النياية 
 صمى ا عميو كسمـ؛ فبيما النجاة مف كؿ فتنة كشبية. 

ـي دار اليجرة مالؾي بف أنس  كقديما قاؿ إما

 .«لف يصمح آخري ىذه األمَّة إال بما صميح بو أكليا» 

                                                                 

، 174، ص: )1مكسكعة: نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ، ج مفاألخبلؽ كالقيـ التربكية في اإلسبلـ؛   (1)
 باختصار كتصرؼ. (175
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َـّ أسكؽ إلى مف أناركا طريؽ الحؽّْ  ، لخمؽ؛ ى اإلث مصابيح ىيدل كشمكعى نكرو
؛ فاستعينكا الميدليمَّات أظنُّيا ىادياتو في ًخضْـّ ىذه التحديَّات ،ـ مناراتىي بيف أيديي
 كا تعالى المستعاف. ثانيان، .. فييا مف الحؽثـ بما تممسكنو  ،با تعالى أكال

 ."بيوت الدعاة" البيُت المصوف .. أواًل:

بيكتان كغيرىا مف البيكتات؛ بؿ ىي قصكر تيساس مف خبلليا بيكت الدعاة ليست 
مؾو في بيًك عرشو؛ دنيا الناس، فالداعية مف بيتو ػػػ عفكا: بؿ مف قصره ػػػ إنما ىك كمى 

كمدعكُّه كرعية ينتظركف مف ممكيـ تكجييا أك أمران أك نييا؛ كلكنيا مممككية كسمطنة 
 القمكب، فقد يككف الداعية بغير ماؿو ح ك األركااألبداف بؿ ىي عمى األرض ك ليست عمى 
و مع رعيتو ػػػػ عفكان: ؛ كمع ذلؾ فكبلمي كال نسبو  كال حسبو  كال جاهو  كال منصبو  كال سمطافو 

ـ مف قً  يو ػػػ كالكحي الذم يأتيي كًلـ  ال يممككف أمامو إال سمعنا كأطعنا، بؿ السماء،مدعكّْ
 كذا ينبغي أف يككنكا.ى كأ، ال؟ فالدعاة أك العمماء ىـ كرثة األنبياء

السامقةي،  الساميةي  كألجؿ ىذا كاف لبيكتيـ في المجتمع المنزلةي العاليةي، كالمكانةي 
بعث األركاح في األجساد بعدما ضاء الظممات كتي بحياتو تحيا األمة كبنكره تي  فيك بيته 

درانو ، كأمايا بما اقترفتو مف الذنكب كاآلثاـفارقتٍ  فإنما ىك  ؛تٍ تيدَّم أك إذا انصدعٍت جي
إذا ما قمت إف  ان ىدـ لمكياف المسمـ أك تصدعه لبنياف اإلسبلـ العظيـ؛ بؿ ال أككف مبالغ

 :األثر؛ كانظركا ىذا !!غزك الكفار لديار اإلسبلـ أىكف مف انيداـ بيكت الدعاة

ارً  ًمفٍ  ًلي كىجىاره  أىنىاقاؿ عمر بف الخطاب رضي ا عنو: )كنت   .. اأٍلىٍنصى
كؿى  نىتىنىاكىبي  مىى النُّزي مَّى النًَّبيّْ  عى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ  ًجٍئتيوي  نىزىٍلتي  فىًإذىا يىٍكمنا كىأىٍنًزؿي  يىٍكمنا فىيىٍنًزؿي  كىسى

دىثى  ًبمىا بىرً  ًمفٍ  حى ذىا غىٍيرًهً  أىكٍ  اٍلكىٍحيً  ًمفٍ  اٍليىٍكـً  ذىًلؾى  خى  عيمىري  قىاؿى  .. ذىًلؾى  ًمٍثؿى  فىعىؿى  نىزىؿى  كىاً 
اًحًبي فىنىزىؿى  ِلَغْزِوَنا اْلَخْيؿَ  تُْنِعؿُ  َغسَّافَ  َأفَّ  َتَحدَّْثَنا َقدْ  اَوُكنَّ  اًرمُّ  صى  فىرىجىعى  نىٍكبىًتوً  يىٍكـى  اأٍلىٍنصى
ٍربنا بىاًبي فىضىرىبى  ًعشىاءن  ًإلىٍينىا قىاؿى  شىًديدنا ضى  َقدْ  :فىقىاؿى  ؛ًإلىٍيوً  فىخىرىٍجتي  ،فىفىًزٍعتي  ؟ىيكى  أىثىَـّ  كى
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 طىمَّؽى  َوَأْىَوؿُ  َذِلؾَ  ِمفْ  َأْعَظـُ  َبؿْ  الَ  َقاؿَ  َغسَّافُ  َأَجاءَ  ُىوَ  َما ُقْمتُ  َعِظيـٌ  َأْمرٌ  اْلَيْوـَ  َحَدثَ 
مَّى النًَّبيُّ  مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ  .(1)(ًنسىاءىهي  كىسى

قد يقكؿ قائؿ كما قاؿ ابف حجر؛ ًعظـي ىذا األمر كىكليو؛ ىك بالنسبة لعمر بف 
ا عنو ألف حفصة ابنتىو مف زكجاتو صمى ا عميو كسمـ كأف انقطاع  الخطاب رضي

و بالنبي صمى ا عميو كسمـ أعظـ مف غزك الممؾ الغساني لممدينة. كال شؾ في نسبً 
 أقكؿ:  يعظمة ىذا األمر بالنسبة لعمر رضي ا عنو؛ كلكن

تَّيـ زكجة مف زكجاتو ه كمَّيـ، أك تي أٍف ييطمّْؽ النبي صمى ا عميو كسمـ ًنساءى 
ػػػػ كقد برَّأىا ا تعالى في كتابو في  باإلفؾ كما كاف في أمر عائشة رضي ا عنيا

كىذا ال يضره صمى ا عميو كسمـ يقينان،  ؛؛ فتتيدَّـ بيكتو كتنصدعآيات سكرة النكر ػػػػػ
 تمقفيا ألسفي إذا حدث؟ فما ىك شأف الٌدعكة حينئذ؟، كما ىي الشائعات التي ست .. كلكف

يتحدث الناس أف ال )يا؟ كقد قيؿ في شأف المنافقيف الجزيرة كخارجى  األعداء داخؿى 
.. أف محمدان طمَّؽ ًنساءه؛ فمماذا؟ كىنا: يتحدث أىؿ اإلفؾ  (2)محمدان يقتؿ أصحابو(

يا؟ كمف المخطئ فييـ؟ ىؿ ىك صمى كأم جريمة فعمنى و؟ كما ىك الذنب الذم ارتكبنى 
؟ كقد طيرىفَّ ا تعالى كأذىب عنيفَّ ا عميو كسم  .الرجس ـ ػػػ كحاشاه ػػػػػ أـ ىفَّ

ـي الناس أف الطبلؽ لو عند إبميس   ؛مكانة عظيمةمنزلة ك أييا الداعية ... أال نيعمّْ
فعف جابر بف عبد ا؛ قاؿ قاؿ رسكؿ ا  كىذا آلحاد الناس، كلعكامّْيـ، كلغكغائيـ،

                                                                 

(، كمسمـ؛ 5191(، برقـ: )ابنتو لحاؿ زكجيامكعظة الرجؿ (، باب: )النكاحأخرجو البخارم في مكاضع منو؛ ؾ: )  (1)
 . كغيرىما.(1479ؾ: )الطبلؽ(، باب: )اإليبلء كاعتزاؿ النساء(، برقـ: )

ًفيوً »كفي فكائد الحديث؛ قاؿ أيضا:  «ىك بالنسبة إلى عمر؛ لككف حفصة بنتو منيف»قاؿ ابف حجر رحمو ا:  ا كى  مى
افى  ابىةي  كى حى بَّةً  ًمفٍ  عىمىٍيوً  الصَّ عً  مىحى مَّى النًَّبيّْ  أىٍحكىاؿً  عىمىى ااًلطّْبلى سىمَّـى  عىمىٍيوً  المَّوي  صى مَّتٍ  كى اميييـٍ  قىمَّتٍ  أىكٍ  جى ا كىاٍىًتمى  لىوي  يىٍيتىُـّ  ًبمى

ؽً  ٍطبلى اًرمّْ  إًلً اءىهي  اٍعًتزىالىوي  اأٍلىٍنصى هي  أىٍشعىرى  الًَّذم ًنسى قيكعى  اٍلميٍقتىًضيى  طمقيف ًبأىنَّوي  ًعٍندى مَّى غىمّْوً  كي سىمَّـى  عىمىٍيوً  المَّوي  صى  ًبذىًلؾى  كى
كؽً  ًمفٍ  أىٍعظىـي  اـً  مىًمؾً  طيري اًنيّْ  الشَّ ييكًشوً  اٍلغىسَّ انيكا .. ًبيىا مىفٍ  ًلغىٍزكً  اٍلمىًدينىةى  ًبجي كى ى الطَّرىؼً  ًفي كى ايىةً  ًمفٍ  اأٍلىٍقصى اًطًرهً  رًعى  خى
مَّى سىمَّـى  عىمىٍيوً  المَّوي  صى ؿى  أىفٍ  كى لىكٍ  تىٍشًكيشه  لىوي  يىٍحصي ا كىاٍلقىمىؽي  قىؿَّ  كى ا كىاٍلغىضىبي  ييٍقًمقيوي  ًلمى ا كىاٍليىُـّ  ييٍغًضبيوي  ًلمى ًضيى  ييًيمُّوي  ًلمى  المَّوي  رى
ٍنييـٍ   ( بتصرُّؼ.623ػػػ  598، ص: )11فتح البارم؛ ج «عى

(، كمسمـ؛ ؾ: )البر 4905برقـ: ) (يـسكاءه عمييـ أستغفرت لػ سكرة المنافكف(،باب: )ػػػأخرجو البخارم؛ ؾ: )التفسير   (2)
 (2584كالصمة كاآلداب(، باب: )نصر األخ ظالمان أك مظمكمان( برقـ: )
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 منو فأٍدناىيـٍ  سىراياهي، يىٍبعىثي  ثيَـّ  الماًء، عمىى عىٍرشىوي  يىضىعي  إٍبًميسى  إفَّ ) صمى ا عميو كسمـ:
ٍنًزلىةن  ديىيـٍ  يىًجيءي  ًفٍتنىةن، أٍعظىميييـٍ  مى نىٍعتى  ما: فيىقكؿي  ككىذا، كىذا فىعىٍمتي : فيىقكؿي  أحى  شيئنا، صى
ديىيـٍ  يىًجيءي  ثيَـّ  قاؿى   منو فُيْدِنيوِ : قاؿَ  اْمرَأَِتِو، وبْيفَ  بْيَنوُ  َفرَّْقتُ  حتَّى َتَرْكُتوُ  ما: فيىقكؿي  أحى

ـي  ،و ىك الداعيةي فما بالينا إذا كاف ىذا الذم فارؽ زكجتى . (1)(أْنتَ  ِنْعـَ : ويقوؿُ   اإلما
و!! فيؿ ال يستطيع أف يصبرى عمى زكجتو كأىمو كما حكلى  الناسي  الذم يمتؼُّ  الخطيبي 

تيا كما يأمرنا، ىؿ ال يستطيع أف يأمرنا، ىؿ ال يستطيع أف يتغاضى عف بعض ىفكا
  يعمميا كما يحاكؿ جاىدا تعميمىنا، ىؿ .. ىؿ ..؟ 

 ، بؿذكرىا ا تعالى في كتابومف الكبائر التي  السٍّْحري  أييا الداعية .. أليس
إال يىذكر ا تعالى مف أعمالو كآثاره المتعددة ال مع ذلؾ ف تعممو كافران؛ ك كجعؿ مى 

َِا ُحَمّرِهَُ٘ن ﴿: ؛ فقاؿعند الشيطافمنزلة ك أعظميا عمبلن كاحدا فقط كى َّا  ُٗ ۡٔ َُّ٘ن ِِ ََّ َذيَخََؿ
رۡ  َّ ۡ {. فمـ يذكًر ا تعالى مف آثاره: القتؿى، أك األخذى 102}البقرة:  ﴾َوَزوِۡجِٕۦه  ءِ ةِِٕۦ بَۡيَ ٱل

ؽ بيف نما ذكر فقط التفريإتبلؼ األمكاؿ ... كا  أك عمى العقكؿ،  التأثيرى عف الزكجة، أك 
 !!.الزكجيف

ـي  ـي .. أال تٍعم أف المفسريف اجتيدكا في تكجيو الخيانة التي كانت مف  أييا اإلما
 حتى نقمكا اإلجماع عمى نفي ما قد يتبادر إلى الذىف عمييما السبلـ زٍكجتي نكح كلكط

ابف عباس  كقاؿ؛ فقد نقؿ القرطبي إجماعان عمى ذلؾ؛ ػػػػ أقصد ًخيانةى الفراش ػػػػ منيا
كىذا إجماع مف المفسريف  ».. ثـ قاؿ:  «ما بغٍت امرأة نبي قط»: رضي ا عنيما

كىذا في قكلو  «فيما ذكر القيشيرم؛ إنما كانت خيانتيما في الديف ككانتا مشركتيف
َ ََكجَخَا ََتَۡج خَ ﴿ تعالى: َت لُ٘ط 

َ
َت ُٓ٘ح  وَٱۡمَرأ

َ
َْ َزَمُرواْ ٱۡمَرأ ِي َِّلَّ ٍّ رََلا  َِ  ُ ْۡ ََضََب ٱَّللَّ ِِ ِْ ۡتَديۡ

ِ َطۡي  َْ ٱَّللَّ َّا ِِ ُٗ ۡٔ ُۡ ُحۡقِٔيَا َخ َّا لَََ ُٖ َِدۡيِ لََخاجَخَا ََِؽ  ٔا ؾِتَادَِٓا َصََٰ ٌَ ٱۡدُخََل ٱنلَّاَر  ا وَرِي
َِٰخَِيَ  ، ككاف اجتيادىـ في ىذا التأكيؿ ليس كاجتيادىـ رحميـ ا {10}التحريـ:  ﴾ٱٍدَّ

                                                                 

(، 2813أخرجو مسمـ؛ ؾ: )صفة القيامة كالجنة كالنار(، باب: )تحريش الشيطاف كبعثو سراياه لفتنة الناس(، برقـ: ) ( 1)
 (.14377كأحمد برقـ: )
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 تكجيو في كادعميو السبلـ؛ كلكف اجتي كحتعالى في تأكيؿ الكفر الذم كقع مف ابف ن
يى كلدىهأف يي  نداء نكحو ربو تبارؾ كتعالى  !!.(1)مع عممو بكفر كلده نجّْ

فمقاـ الكفر الذم ييخمّْدي صاحبو في النار شؤمو ككبالو عمى  فالمقاماف مختمفاف:
ـ الثاني: الخيانة الزكج ية؛ فبل صاحبو كلف يضر الطرؼ اآلخر مف الزكجيف، كأمَّا المقا

ف انفصبل؛ كلذلؾ  شؾ مف أنيا ستجر عمى الزكج عاران كخزيان كندامةن كفضيحة حتى كا 
نزَّه ا تبارؾ كتعالى فيريشى األنبياء عف ًمثميا، فاألكؿ مقاـ بيف العبد كربَّو كالثاني لمعبد 

 محفكفةن  كارثي مقاميـ مصكنةن  فيريشي  ككفكىكذا ينبغي أف ت فيو نصيب ظاىر ككاضح.
 .كالرّْفعةً  كالحشمةً  كالكقارً  الغىيرةً  ياجاتً بس

كحياًتؾ  أييا الكارث لمقاـو ىك مف أعظـ المقامات .. إف ما تشتكي منو في بيتؾ
مماؿ، كسكء الحاؿ مع األكالد كالزكجات، كمع األىؿ ف قمةو لمً  العامة كالخاصة؛

. قد شاركؾ فييا ظفو .شلؤلسعار، كمف ًشدَّة العيش ك  كاألقارب كاألرحاـ، كمف غبلءو 
؛ كىذا مما ييخفؼ ًحدَّتيا  كٍطأتيا ك كثيره مف الناس فمست كحدؾ في مكاجية ىذه اليمـك

فإف لؾ حالةن مع ا ليست لكؿ الخمؽ إال لمذيف  :عميؾ؛ ىذا أمره .. كأمره آخر
٘اْ ِِف ﴿اصطفاىـ ا تعالى:  َ َوَٗل حَُِٗٔ ل

ۡ
ْ حَد ٘ا ِمَ إِن حَُسُ٘ٓ ۡ٘ َو ٍۡ َّا ٱةۡخَِقآءِ ٱ َُّ٘ن َي َ ل

ۡ
ُۡ يَد ُٗ َُّ٘ن لَإِجَّ

َُّ٘نَۖ  َ ل
ۡ
ا َٗل يَرُۡجَ٘نه حَد َِ  ِ َْ ٱَّللَّ ُ  َوحَرُۡجَ٘ن ِِ ًّا َوََكَن ٱَّللَّ ًّا َخًِي  {.104}النساء:  ﴾َؾَِي

  فرجاؤؾ با تعالى بضاعةه ال يخيب مف حازىا؛ أك آكاىا إلى صدره كفؤاده.

شعبلن لمنكر، كمناران ييعرؼ الحؽُّ بو، أييا الداعية .. إف بيتان جعمو ا تعالى مً 
ف عمى أحكاؿ أف يككف أفراده ال سيما الزكجا كنجمان يييتدل بو في الظممات؛ حرمّّ 

ؿ كالعفك كالصفح التكادد كالتناصح كالصبر كالتحمُّ مف التغاضي كالتراضي ك عالية 
 .يا عندىـثمي كاإليثار كالرأفة كالرحمة ... ما ال ييطمب مف اآلخريف؛ بؿ كلف يكجد مً 

ؾ ػػػ ينبغي أف ؾ ػػػػ معذرةن: قصرى أييا الداعية .. قد قمتي ما قمتيو لؾ ألف بيتى 
تصكنو بسياجات مف الحيطة كالحذر؛ فإذا ظير فيو أمُّ نكع مف األدكاء عميؾ أف 
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ذا ظير فيو أمُّ   عميؾ أف تنتفض في رأبوفتصدُّع أك تشقؽ  تيسارع في عبلجيا، كا 
   .كألىًمو

 .: ال تنتصر لنفسؾثانياً 

أييا الداعية.. كأنت في ًمحراب الدعكة؛ عميؾ أف تككف دائما في محاسبة مع 
ميؽ كسكء طكيَّةو فعميؾ أف  النفس التي بيف جنبيؾ؛ فإذا ما اطَّمعتى منيا عمى دىسيسًة خي
تيسرع في تطييرىا، فالمحراب الذم تقؼ فيو البد كأف يككف طاىرا ًحسَّان كباطنا كأف 

مامو كذلؾ، فتجتمع بذلؾ طيارة المكاف مع طاىرة ميعمّْريو.يككف   رائده كا 

كمف األمراض التي تعًصؼي بالداعية كبدعكتو أف يككف دائما ًلنفسو ال لدعكتو 
كدينو الذم شرَّفو ا باالنتماء إليو أكالن؛ ثـ بالدّْاللة عميو ثانيا. فيك لًنفسو إف تحرَّؾ أك 

أتباعو أك ميستمعيو؛ ىبَّ  أحد اعتدل عميوكمنعان، ثـ إف كٍف، لنفسو أخذا كعطاءن سى 
يو بؿ كمف  كانتفض كسارع في االنتقاـ لذاتو كمكانتو كنفسو؛ ككأنو يريد مف مدعكّْ

جكز ليـ أف الخمؽ أجمعيف مكافقيف لو كمخالفيف أف يجعمكه فكؽ الرؤكس كاألعناؽ كال ي
 ًعصمة لنفسو!!ييجادلكه أك يستفيمكه عف أقكالو، ككأنو ادَّعي ال

فأيف ىك مف الرحمة التي حمميا لمخمؽ؟ كأيف ىك مف العفك كالصفح كالرّْفؽ 
كأيف ىك مف كالتكاضع كًليف الجانب كخفض الجناح ًلمف جاء داعيا كىاديان ليـ؟ 

أيف ىك مف ىذه الصكر النبكية الميشرقة؛ إذ قاؿ ا تعالى اإلعراض عف الجاىميف؟ ك 
ِإَوۡذ َٓادَىَٰ ﴿ عميو كسمـ في ًحكاره مع فرعكف عميو لعنة ا: عف نبيّْو مكسى صمى ا

َِِّي  ََٰ َم ٱٍظَّ ۡ٘ َو ٍۡ ِن ٱئِۡج ٱ
َ
ُوَ٘ن  ١٠َربَُّى ُمََ٘سٰٓ أ َٗل َحخَّ

َ
َنه خ ۡ٘ َم لِۡرَؾ ۡ٘ َِا رَبُّ  .. ١١هَ ُن َو ۡ٘ هَاَل لِۡرَؾ

َِّيَ  ٍَۡعََٰ َِا ةَۡحَٔ  ٢٣ ٱ ۡرِض َو
َ
َِٰت وَٱۡۡل ـَ َؿَٰ ٘هِِٔيَ هَاَل رَبُّ ٱلصَّ ُِّ  ُ آَۖ إِن ُئخُ َّ ۥٓ  ٢٤ ُٗ ََلُ ۡ٘ ْۡ َخ َّ ِ َٗل هَاَل ل

َ
خ

ُۡ َورَبُّ  ٢٥ تَۡصخَِّؿُ٘نَ  ُس ُُ  هَاَل َربُّ ٍَِي ءَاةَآنُِس وَّ
َ
ُۡ  ٢٦ٱۡۡل ُس ٌَ إََِلۡ رِۡش

ُ
ِٓي أ ُُ ٱَّلَّ هَاَل إِنَّ رَُشٍَُ٘س

ۡجُٔ٘ن   َّ َ ُٗ  ٢٧ ل َِا ةَۡحَٔ ۡقرِِب َو َّ ۡ ِِق وَٱل ِۡ َّ
ۡ ُۡ تَۡؿوَُِ٘نَ هَاَل رَبُّ ٱل آَۖ إِن ُئخُ َۡذَت  ٢٨ َّ ِْ ٱُتَّ ِ هَاَل ٍَه
ََّٔى  ۡجَؿََ

َ
ًٗا َدۡۡيِي َۡل َٰ َْ ٱلَّۡۡصُج٘جِيَ إَِل ء   ٢٩ ِِ ٘ۡ ِجۡئخَُى َِِۡشۡ َ َول

َ
تِي   هَاَل أ تِ  ٪٢ ُِّ

ۡ
ۦٓ  هَاَل لَأ إِن ةِِٕ
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َِٰدرِيَ  َْ ٱٍصَّ ََقَٰ َؾَراهُ لَإِذَا ِِهَ ثُۡؿتَان   ٢٫ ُئَج ِِ ٍۡ
َ
َوََٓزَع يََدهُۥ لَإِذَا ِِهَ بَۡيَضآءُ  ٢٬تِي  ُِّ  لَد

 َْ َِٰؼرِي ۥٓ إِنَّ َهََٰذا  ٭٢لَِنَّ ََلُ ۡ٘ ََلِ َخ َّ
َۡ ِ ِدٌر َؾَِيُ  هَاَل ل فتيكَّـ بو أكالن، ثـ  ،}الشعراء{ (1)﴾ٍََسَٰ

ـ ىدده بالٌسجف ثالثان، ثـ شكؾ في ًصدقو ميكذّْبان لو؛ ثـ ختـ تيرَّىا تو رماه بالجنكف ثانيان، ث
فقاؿ كاصفان مكسى عميو السبلـ )إف ىذا  ػػػ كال أقكؿ: فمىو ػػػػ ًمرحاضو ما خرج ًمفب

 لساًحره عميـ(.

فيؿ كقؼ مكسى عميو الصبلة كالسبلـ مع كؿّْ كاحدة مف ىذه التُّرىات مداًفعا 
عف نفسو أك حتى ميستنكران ... ال، ككيؼ يميؽ بو أف يضع نفسو في مكانة تيشًعر 

نما لـ يمتفت عميو الصبلة كالسبلـ إلى لفظة كاحدة فمـ ييمًؽ بالمساكاة بيف ا لطرفيف، كا 
 ف قاؿ:               ليا باالن؛ فميس حالو كحاؿ مى 

 ميناعمينا      فنجيؿ فكؽ جيؿ الجاى أالى ال يجيمٍف أحده             

اكزا عمييـ فمـ يتج ميكا بويً أنبياء ا تعالى عمى أعدائيـ بما اتُّ  ردُّ  جاءعندما ك 
كبعبارات يسيرة لطيفة  نفيى التٍُّيمىًة فقط،في ردّْىـ كدفاعيـ عف أنفسيـ الصبلة كالسبلـ 

نما كاف بما  ليس فييا تعدٍّ كال مجاكزة لمحدّْ بؿ كليس فييا ًعقابه بمثؿ ما عكقبكا بو؛ كا 
،!! َََّلُ ِِ ﴿ تعالى نكح عميو الصبلة كالسبلـ: نبي ا فيذا كصفتي ۡ ِِِٕۦٓ إَِّٓا هَاَل ٱل ۡ٘ ْ هَ

  ٌ َٰ ََٰى ِِف َضَؾ ََنَى
تِي   ٍَ ِم  ٦٠ ُِّ ۡ٘ َث  هَاَل َيََٰو ََٰ َٰ  ٍَۡحَس َِب َضَؾ َِّيَ  ًِِّنِ رَُش٘ل  َوَل ٍَۡعََٰ ِْ رَّّبِ ٱ ِّ﴾ 

؛ فمـ يقؿ ليـ عميو الصبلة كالسبلـ بؿ أنتـ المجانيف كالحمقى .. أك شيئا }األعراؼ{
نما قاؿ "ليس بي ضبللة عف ىذا المكقؼ قاؿ  آخر كفي بيافو قرآنيو  "،مف ىذا القبيؿ؛ كا 

ِ﴿ :ا تعالى َََّلُ ٱَّلَّ ۡ ِِِٕۦَذَواَل ٱل ۡ٘ َْ َزَمُرواْ ِِْ هَ ا ي َِ َ ََٰى إِٗلَّ ۡ ِۡرَََٔا َِا ََٓرى ِّ ََٰى ا  َِا ََٓرى َو
ُۡ َؾََۡئَا ِِ  َِا ََٓرىَٰ ٍَُس ِي َو

ۡ
أ رَاذِنُلَا ةَادَِي ٱلرَّ

َ
ُۡ أ ُٖ  َْ ِي تََؿَى إِٗلَّ ٱَّلَّ ُۡ ٱتَّ ُس ُّٔ ٌۡ جَُؼ ْ لَۡضِۢل ةَ

                                                                 

مف القصص القرآني الذم ينبغي عمى الدعاة في دعكتيـ أف يستميمكا منو الدركس  ؛قصة مكسى عميو السبلـ  (1)
قكمو أك في أم حالة مف  النبي الكريـ مع فرعكف أك مع السحرة أك مع بني اكالًعبر؛ ففي كؿ مكقؼ مف مكاقؼ ىذ

بغي أف تيدرس دراسة دعكية ينف النبكية؛ السبلـ في دعكتو جاءت في القرآف أك في السنةك  الصبلة حاالتو عميو
إف شاء ا  كلكال خركج المقاـ عف مقالو الستطردتُّ في ًذكر طرؼ منيا.. كلعميا أف تأتي في مقاـ آخر متأنية.
  ا المستعاف.ف تعالى،
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َٰ ةَّحَِٔث   ٢٧َكَِٰذبَِي  َ ََ ُۡ إِن ُئُج  رَءَۡحخُ
َ
ِم أ ۡ٘ ََٰو ّّبِ وَءَاحَ  هَاَل َي ِْ رَّ َِِٰن رَۡۡحَثا ِّ ْۡ  ى ِ يَۡج ؾِِٔدهِۦ ِّ ِ ّّ ُؿ َذ

َُٖ٘ن  َؾََيُۡسُۡ  َٗا َكَٰرِ َ ُۡ ل ٓخُ
َ
َٖا َوأ ُّ٘ ًُ ُِ زِ

َۡ ُٓ
َ
ُۡ ...  ٢٨خ َُٰس َرى

َ
ٓ أ ِِّنِ ًَٰ ِا َوَل ۡ٘ َُ٘نَ ََتۡ ا هَ هُُ٘ل ..  َٗ

َ
َوَٗلٓ أ

ِِّ َمََى   ِ هُُ٘ل إ
َ
َقۡيَب َوَٗلٓ أ ٍۡ ُُ ٱ ۡؾََ

َ
ِ َوَٗلٓ أ ُْ ٱَّللَّ ِ ُۡ ؾِِٔدي َخزَآن َْ حَۡزدَرِٓي  َوَٗلٓ  ٍَُس ِي هُُ٘ل لَِّلَّ

َ
أ

 ُُ ۡؾََ
َ
ُ أ اَۖ ٱَّللَّ ُ َخۡۡيً ُُ ٱَّللَّ ُٗ ُۡ ٍَْ يُۡؤتِيَ ۡخئُُُس

َ
ٓ أ ِِّ ِ ُۡ إ ُٓمِصِٗ

َ
َّا ِِفٓ أ ِ َّ إِذا ة ِِّيَ ا ل ََٰ َْ ٱٍظَّ  ؛ فنكحه ﴾ِّ

ف كانكا لو أىعميو الصبلة كالسبلـ لـ   فىعيمّْيىتٍ »معنى: ال ػػػ كلكفَّ  بلن ينسبيـ لمعمى ػػػ كا 
ًفيىٍت، ةي  شيبّْيىتً  إذٍ  اٍسًتعارىةه، كىك فىخى  لىـٍ  أنَّيا في كالعىٍمياءً  الميخاطىبيكفى  ييٍدًرٍكيا لىـٍ  الًَّتي الحيجَّ
 كلىٌما. إلىٍيوً  يىًصؿي  فىبل مىٍقًصًدهً  إلى ًلٍمكيصيكؿً  يىٍيتىًدم ال األٍعمى أفَّ  كىما ًيـٍ عيقيكلً  إلى تىًصؿٍ 
فاءً : مىٍعنى ضيمّْفى  مى ًبحىٍرؼً  فىعيمّْيىتٍ  ًفٍعؿي  عيدّْمى  الخى فكأف  ،(1)«ًلبًلٍسًتعارىةً  تىٍجًريدنا عى

كأما  لممجيكؿ،كبيني الفعؿ  ًذكريه ؛ ثـ حيذؼعنيـ شخصان آخر قد أعمى ىذه البينة
و ػػػػ كا أعمـ ػػػ كصفو إياىـ بالجيؿ فميس مف قبيؿ الجيؿ الذم ىك نقيض العمـ كلكن

: يقكؿ»بمعنى البغي كالتعدم عمى الضعيؼ؛ فقد جاء عف ابف جرير قكليو:  الذم
، أييا كلكني  مف لكـ كالبلـز ا، حؽٌ  مف عميكـ الكاجبى  تجيمكفى  قكمنا أراكـ القـك
كفي التفسير  (2)«با آمنكا الذيف أطرد أف سألتمكني جيمكـ مف لذلؾك . فرائضو

بعادىـ ا أكلياء بطرد تأمركنني إذ تجيمكف؛ قكمنا أراكـ كلكني»الميسر:  ، (3)«عني كا 
كىؿ إذا ما كصؼ الداعيةي مدعكيو بالجيؿ الذم ىك نقيض العمـ سيجعؿ لو بعد ذلؾ 

 إلى قمكبيـ سبيبلن؟!.

لداعية كحيسًف عرضو لدعكتو أنو يقكؿ ليـ؛ كيؼ أٍلًزمكـ ككذلؾ مف أدب ا
ـ لو كارىكف؟!، فبل يميؽ بؾ أخي كحبيبي أف تتبكأ مكانةن  يؾ  بشيءو أنت فييا إكراهه لمدعكّْ

ـه  : )أنيمزمكمكىا كأنتـ  ألمرو  أك تغميظه كتضخي يكرىكف بسببو الدّْيف. فإذا ما كسٍَّعنا مفيـك
؛ فبل أككف ا الٌدعكم: اإلمامة كالخطابة كالمكعظةليا كارىكف(؛ لشًممٍت في عًممن

مامتيـ .. كا أعمـ.  ميستبعدان مف مفيكميا مف ييطيمكف عمى الناس كعظيـ كا 
                                                                 

 .(، ط: الدار التكنسية لمنشر 52، ص: )12شكر. جالتحرير كالتنكير؛ لمطاىر ابف عا  (1)
 (. تحقيؽ: عبد المحسف التركي.386، ص: )12ج (  تفسير الطبرم )جامع البياف(2)
  المممكة العربية السعكدية. الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ. مجمع ( 3)
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َْ َزَمُرواْ ﴿ كجاء عف نبي ا تعالى ىكد عميو الصبلة كالسبلـ: ِي َََّلُ ٱَّلَّ ۡ هَاَل ٱل
ث   َٖ ََٰى ِِف َشَما ِِِٕۦٓ إَِّٓا ٍَََنَى ۡ٘ َِٰذبَِي ا نَلَ ِإَوَّٓ  ِِْ هَ ٍَۡؽ َْ ٱ َُّٔى ِِ ِم ٍَۡحَس َِب  ٦٦ُؼ ۡ٘ ََٰو ث   هَاَل َي َٖ  َشَما
 َِّ َعََٰ ٍۡ ِْ رَّّبِ ٱ ِّ ِِّنِ رَُش٘ل   ًَٰ . كبنفس الطريقة التي سمكيا أكؿ الرسؿ }األعراؼ{ ﴾يَ َوَل

نكح عميو الصبلة كالسبلـ سمكيا ىذا النبي الكريـ؛ كفي بيافو قرآنيو آخر ليذا النبي 
ّ٘ا ﴿يضا قاؿ قكمو لو: الكريـ أ ُِح هَۡد ُئَج ذِئَا َمرُۡج ٘اْ َيََٰصََٰ ُ َٓۖ هَال ٌَ َهََٰذا ِِن ..  ا َرۡت ْ ئَُِصُ َّ َذ
َْ ٱ ِصۡي  ِِ

َّا حَزِيُدوَِِٓن َدۡۡيَ َُتۡ ۖۥَ َذ ُٕ ِ إِۡن َؾَرۡيخُ فمـ يمتفت إلى تمؾ المكانة  {.62}ىكد:  ﴾َّللَّ
 مكانة صاحبي  فينا كنت قد لح،صا يا: قكمو لو قاؿ»التي كاف فييا بيف قكمو؛ فػ: 

 ػػػ أتنيانا كمشكرة، نصح صاحب عاقبلن  تككف أف نرجك كنا فقد ىذه، دعكتؾ قبؿ عالية
ننا يعبدكنو؟ آباؤنا كاف ما عبادة عف ػػػػ صالح يا  عبادة مف إليو تدعكنا مما شؾ لفي كا 
تو معيـ إٍذ ، بؿ كزاد في تكاضعو كًرقَّ (1)«ا عمى بالكذب نتيمؾ يجعمنا كحده، ا

يـ بالخسراف أك يـ في معصية ا تعالى، كلـ يرمإٍف ىك أطاع نفسولنسب الخيسراف 
   اليبلؾ أك شيءو مف ذلؾ.

ًر اليدم كأحسًنو كأجمًعو؛ ىدمي محمد صمى ا عميو كسمـ؛ فقد جاء كمع خيٍ 
يّْرى  ما)قالت: إذ و عف عائشة رضي ا عنيا كصفي   عميو كسمـ صمى ا المَّوً  رىسكؿي  خي
ذى  إالٌ  أٍمرىٍيفً  بٍيفى   كما منو، الٌناسً  أٍبعىدى  كافى  إٍثمنا كافى  فإفٍ  إٍثمنا، يىكيفٍ  لىـٍ  ما أٍيسىرىىيما، أخى
ـى  ـ  المَّوً  رىسكؿي  اٍنتىقى ٍرمىةي  تيٍنتىيىؾى  أفٍ  إالٌ  ًلنىٍفًسوً صمى ا عميو كسم ـى  المًَّو، حي  .(2)(بيا ًلمَّوً  فىيىٍنتىًق

لو في  كال كانت ميحركىةن نفسيو كلـ تكف نا صمى ا عميو كسمـ لـ ينتقـ لنفسو فيذا نبيُّ 
                                                                 

 لمدراسات القرآنية. مركز تفسير يؼ: جماعة مف عمماء التفسير. إشراؼ:تصن .(228؛ ص: )المختصر في التفسير  (1)
(، كمسمـ، ؾ: 3560(، برقـ: )صفة النبي صمى ا عميو كسمـ(، باب: )المناقبؾ: ) مع الفتح، البخارم؛  (2)

 رىسكؿي  اٍنتىقىـى  ماك كفي فتح البارم في شرح: ) (.2327)الفضائؿ(، باب: )مباعدتو صمى ا عميو كسمـ لآلثاـ(، برقـ: )
 خطؿ بف ا كعبد معيط أبي بف عقبة بقتؿ أمره يرد فبل ،خاصة أم»(؛ ما يمي: ًلنىٍفًسوً  كسمـ عميو ا صمى المَّوً 

 السبب غير في أكذم إذا ينتقـ ال أنو أرادتٍ  :كقيؿ ،ا حرمات ينتيككف ذلؾ مع كانكا نيـأل يؤذيو كاف ممف كغيرىما
 أثر حتى بردائو جبذ الذم اآلخر كعف ،عميو صكتو رفع في جفا الذم األعرابي عف عفا كما فرالك إلى يخرج الذم
 قاؿ ،منو ناؿ ممف اقتص فقد :العرض كأما قاؿ ،بالماؿ يختص ما عمى االنتقاـ عدـ الداكدم كحمؿ ،كتفو في

 عادة عف نياىـ نماأ أنو ،تأكلكا لؾذ في كانكا أنيـ مع ىـبمدّْ  أمر فبأ ؛ذلؾ عف نييو بعد مرضو في هلدَّ  ممف كاقتص
   «لمدكاء النفس كراىة مف البشرية
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، اٍبفً  عىفً )ك  .حياتو بؿ كانت تابعة في ذات ا ال متبكعة ـى  ًضمىادنا أفَّ  عىبَّاسو  مىكَّةى، قىًد
كافى  كافى  شىنيكءىةى، أىٍزدً  ًمف كى : يقكلكفى  مىكَّةى  أىٍىؿً  فمً  سيفىيىاءى  فىسىًمعى  الرّْيًح، ىًذه ًمف يىٍرًقي كى
مَّدنا إفَّ  ، ميحى ؿى، ىذا رىأىٍيتي  أىنّْي لك: فىقاؿى  مىٍجنيكفه : قاؿى  يىدىمَّ، عمىى يىٍشًفيوً  المَّوى  لىعىؿَّ  الرَّجي

مَّدي، يا: فىقاؿى  فىمىًقيىوي، فَّ  الرّْيًح، ىًذه ًمف أىٍرًقي إنّْي ميحى  شىاءى، مىف يىدىمَّ  عمىى يىٍشًفي المَّوى  كا 
مَّى اً  رىسكؿي  فىقاؿى  لىؾى؟ يؿٍ فى  ـى  عميو ا صى مَّ ٍمدى  إفَّ : كىسى نىٍستىًعينيوي، نىٍحمىديهي  ًلمًَّو، الحى  مىف كى

مىف لو، ميًضؿَّ  فبل المَّوي  يىٍيًدهً   ال كىٍحدىهي  المَّوي، إالَّ  إلىوى  ال أىفٍ  كىأىٍشيىدي  لو، ىىاًدمى  فبل ييٍضًمؿٍ  كى
مَّ  كىأفَّ  لو، شىًريؾى  مىيَّ  أىًعدٍ : فىقاؿى : قاؿى  بىٍعدي، أىمَّا كىرىسكليوي، عىٍبديهي  دناميحى ًء، كىًممىاًتؾى  عى  ىىؤيالى

مَّى اً  رىسكؿي  عميو فأعىادىىيفَّ  ـى، عميو ا صى مَّ ثى  كىسى ، ثىبلى  سىًمٍعتي  لقىدٍ : فىقاؿى : قاؿى  مىرَّاتو
قىٍكؿى  الكىيىنىًة، قىٍكؿى  قىٍكؿى  السَّحىرىًة، كى ًء، كىًممىاًتؾى  ًمٍثؿى  سىًمٍعتي  فىما اًء،الشُّعىرى  كى لقىدٍ  ىىؤيالى  بىمىٍغفى  كى
، عمىى أيبىاًيٍعؾى  يىدىؾى  ىىاتً : فىقاؿى : قاؿى  البىٍحًر، كسى قام ـً  رىسكؿي  فىقاؿى  فىبىايىعىوي،: قاؿى  اإلٍسبلى
مَّى اً  ـى  عميو ا صى مَّ مَّى اً  رىسكؿي  ثى فىبىعى  قاؿى، قىٍكًمي، كعمىى: قاؿى  قىٍكًمؾى؟ كعمىى: كىسى  صى
ـى  عميو ا مَّ كا سىًريَّةن، كىسى ٍيشً  السًَّريَّةً  صىاًحبي  فىقاؿى  بقىٍكًمًو، فىمىرُّ ٍبتيـٍ  ىؿٍ : ًلٍمجى ءً  ًمف أىصى  ىىؤيالى

ؿه  فىقاؿى  شيئنا؟ ٍبتي : القىٍكـً  ًمفى  رىجي ءً  فإفَّ  ريدُّكىىا،: فىقاؿى  ًمٍطيىرىةن، منيـٍ  أىصى  قىٍكـي  ىىؤيالى
  .(1)(ًضمىادو 

أشد العجب مف ىذا األثر؛ فرجؿه ييرمىى في قكمو كفي عشيرتو بيذا  بي أتعجَّ 
، ثـ يأتي ىذا القادـ ميٍعًرضا كالسفياءي  الجنكف، كيطير بيذه الًفرية الًغممافي كالشيكخي 

تىطبيب ىذا الذم أصابو الجنكف، فما كاف مف النبي صمى استخداـ مياراتو الطبية في 
 أف أعرض عف كؿّْ ىذه االفتراءات كاألكاذيب كأقبؿ عمى ىذا ا عميو كسمـ إال

، فمما سًمع مف النبي صمى ا عميو كسمـ ما سًمع؛ !!الميتطبب يدعكه إلى ا تعالى
انزاحٍت عف ذٍىًنو كؿ ىذه االفتراءات، كعًمـ بكذب كفار قريش فيما رمٍكه بو عميو 

أجراىا في ًذىنو بيف ما يٍعمميو مف كبلـ الصبلة كالسبلـ، كأيقف بذلؾ نتيجة ميقارنةو 

                                                                 

 (.2749(. كأحمد في مسنده برقـ: )868أخرجو مسمـ ؾ: )الجمعة(، باب: )تخفيؼ الصبلة كالخطبة(، برقـ: ) ( 1)
 كمعنى قامكس البحر: )أنو أكتي مف الببلغة كالفصاحة كاليداية ما ال ييعطى مثميو أىؿي الباطؿ(.
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الشعراء كالكياف كالسحرة، فكانت النتيجة ليذا البرىاف الساطع كالحجة الدامغة أف أذعف 
 .رضي ا عنو كأرضاه ه؛ فانضَـّ تحت لكائياليا بؿ كسمَّـ ليا كؿَّ قيادً 

ف لـ يتكمـ ثالثا: الداعيةُ   .قدوة ُمبمِّغ وا 

أنَّا في ىذا المقاـ ميقتدىل بنا في أفعالنا كفي أقكالنا كفي  أييا الدعاة .. تعممكف
كما تعممكف  حركاتنا كسكناتنا؛ كًلـ ال نككف كذلؾ فنحف قد كًرثنا ميراث النبكة، كالسُّنَّةي 

)أقكاؿ كأفعاؿ كتقريرات كصفات النبي صمى ا عميو كسمـ( ككارث مكانتو سيينظر إليو 
 بيذه النظرة ... شاء أـ أبى.

شاراتي كسكناتي  ؾ أييا الداعيةي فحركاتي  في  ، كؿ ىذاؾؾ بؿ كصمتي ؾ كأفعالي ؾ كا 
 ييتَّبع، كسيرةه تينقؿ بيف الخمؽ. فى كمنيجه تى قٍ تي  كسنفه  شرعه  ؛عيكف مدعكيؾ

 إف عممية االقتداء بشخص ما؛ البد ليا مف شركط، كىي: 

  ُيىًكؿَّ مف طمب كىذا ييحتْـّ عمى الداعية أف ال يمؿَّ كال .وقيٌة في ِعْمموموث 
العمـ؛ فيينزّْؿي نفسىو في ًفنائو، كال يبرح مبلزما عتبات قصكره، فيك يتمتَّع في 
ظبللو كأفيائو بيف االطبلع كالسماع كالتحقيؽ كالتنقيح كالتدقيؽ كالميساىمة 
كالتعميـ كالتدريس كالشرح كالمكازنة كاألحكاـ كاإلفتاء ... كجميع ما يتعمؽ 

 غيبى ىي عنو.غيب عنيا أك تى يَّة التي ال ينبغي أف يى بيذه الصفة كالمىز 
  ُفبلبد كأف تككف أخبلقؾ أخبلقان ػػػ ال أقكؿ: حسنةن ػػػػ؛ بؿ  .وقية في أخالقوموث

جاكزٍت الحيسف حتى صارت ىي األحسفي بيف الناظريف إلييا؛ فتمؾ ىي 
رشادىـ في الميممَّ  ات، فبل ييعثىر درجة الربَّانييف الذيف تصدٍَّكا لتعميـ الناس كا 

منؾ عمى ىفكة ألنيا ستقكّْض بينيافى الدعكًة التي أنت ميقيـه عمييا كليا، كقد 
فيما سبؽ عف نكح كىكد كمكسى كمحمد صمكات ا كسبلمو عمييـ  ذكرتي 

ما ييؤيّْد ذلؾ؛ فقد اتًُّيمكا بالكذب كالسَّفو، كالضبلؿ، كالجنكف كالسّْحر .. 
استمساكان بأخبلؽ ربَّاىـ ا تعالى عمييا، كغير ذلؾ كما زادىـ ذلؾ إال 



 شموع دعوية

 

 153 

بعد أف ذكر  كأرادىا منيـ؛ فكانكا قيدكة لمف سمؾ سبيميـ، كقد قاؿ ا تعالى
َِآ ﴿ :عددان منيـ  َٰ َ ََ ه َونَلَۡرِِبَنَّ  َا ُشتَََُٔا َٰٔ َدى َٖ ِ َوهَۡد  َ ٱَّللَّ ََ  َ َّكَّ َ٘ ٗلَّ جَخَ

َ
ٓ خ َِا نَلَا َو

 َ ََ ه َو َُّ٘ٓا ِ لَ ءَاذَۡحخُ ُ٘نَ ٱَّللَّ َّّكِ َ٘ خَ ُّ ۡ ِ ٱل َّكَّ َ٘ يَخَ
هَِى ﴿ ؛ كقاؿ أيضان:{12}إبراىيـ: ﴾َۡ ْوَلٰٓ

ُ
 أ

ۡس 
َ
ٓ أ ُُ ٱۡرخَِدۡهه هٌُ ٗلَّ ُٗ َٰ َدى ُٗ َۖ لَتِ ُ ََٖدى ٱَّللَّ  َْ ِي َ٘ إِٗلَّ ذِۡيَرىَٰ  َٔ ٱَّلَّ ُٖ ۡجًراَۖ إِۡن 

َ
ُۡ َؾََۡيِٕ أ  َُُس

َِّيَ  ََۡعََٰ ِ ـ صمكات ا عميو تعالى عف خاك  سبحانوكقد {. 90}األنعاـ:  ﴾ل تمي
عميو {، كقاؿ عف مكسى كًميمًو 4}القمـ: ﴾ِإَوََّٓى ٍََؿَِلَٰ ُخٍَُن َؾِؼيم  ﴿كسبلميو: 
 ﴿السبلـ 

َ
َوۡيُج وَخ ثا ٍۡ َٰ َخۡيِِنٓ  َؾََۡيَى َُمَتَّ َ ََ ِِّنِ َوِلُۡرََٔؽ  ككذلؾ  {.39}طو:  ﴾ِّ

     كؿُّ األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ.
  ُأخي .. أييا الداعية؛ ليس شرطان أف تككف ممف قاؿ  .وقية في تزكيةموث

و:  خذكا العمـ عف ىذا الشيخ؛ فإنو فقيو، »عنو عمماء اإلسبلـ كشيكخي
ف كاف ػػػ كال أظف!! ػػػ فيك  ، .. كا  ، كمؤرّْخه، كأديب أريب، كثقةي ثبته كمحدّْثه

؛ فقد تحمؿ شيادةن جامعية تجعميؾ مع اجتيادؾ؛ ممف ييشار إلييـ «أفضؿ
عمـ كالفضؿ، كقد تككف بغير تمؾ الشيادة مف أىؿ الفضؿ كالعمـ كالديف بال

فمستى في حاجة إلى ما قد ييقاؿ: مف الذم زكَّاؾ حتَّى تتصدل لتعميـ 
غيرىا ك .. درٍَّستيا؟؟تيا أك سٍ الناس؟ كمف شيكخؾ؟ كما ىي الكيتب التي درى 

ـ الساحة الدعكية مف الخي مف األسئمة، ر الكثير ػػػ بؿ قد كالتي ألجميا قد تيحر
  ػػػ !! حيًرمتٍ 

كلكف الميَـّ كاألىَـّ أف ييزكيىؾ ًعمميؾ؛ فبل تككف بتحديثؾ ككعظؾ كتعميمؾ 
ْ ﴿مخالفان سبيؿ المؤمنيف الذيف قاؿ ا تعالى عنيـ:  َِ ُْۢ َو يَُظاهِِن ٱلرَُّشَ٘ل ِِ

َُٗدىَٰ  ۡ َ ََلُ ٱل َِا حَبَيَّ ُّ َويَتَّتِۡؽ َدۡۡيَ  بَۡؿدِ  ۡ ٌِ ٱل ََُۖ َشبِي َّٔ َٗ َٰ َوُٓۡرَِِٕۦ َج َِ٘لَّ َِا حَ ِۦ  َّلِ َ٘ ُ ۡؤَِِِٔي ٓ
ال تنشد في حديثؾ ككٍعًظؾ أف كذلؾ ك  {.115}النساء:  ﴾وََشآءَۡت َمِرۡيًا 

تأتي بالغرائب التي لـ يسبقؾ أحد إلييا، بؿ األجدر كاألحسف بؾ؛ أف تقؼ 
ا بيف التي قد غاب أكثرىا أك كثيره منيك  ؛مع األصكؿ الكمية لئلسبلـ

يف، ككقكفؾ حيث عممٍت أكلى كأحرل مف أٍف تتعداه إلى ما لـ تعمـ  ،المدعكّْ
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( :  ما إلى اٍنتىيىى مىفً  أٍحسىفى  قدٍ فقد جاء في األثر عف سعيد بف جبيرو
 .(1)(سىًمعى 

؛ ىي أف ال نأتي بما ُيخمُِّد لنا ِذكرا لو فالتزكية التي ننشدىا )نحف كدعاة(
ُتخرجنا عف سبيؿ المؤمنيف، تزكية بالعمـ الذي ؛ بؿ تزكية ال !!!بالمعنات

و لمناس، تزكية بإقرار أىؿ العمـ لحديثنا ووعظنا إْذ لـ مُ نحممو وُنعمِّ 
ينكروه، فكؿ ىذه أنواع مف التزكية ينبغي أف ال ننساىا أو نتناساىا في 

   طريقنا الدعوي.   
 ـٌ باقتداء الغير بو بىدىيَّات يجعميا ًعسرة كىذا أمره بىدىىٌي؛ كالكبلـ عف ال .ِعم

ابف خمدكف  ايلكممة قال الفىيـ كالكصكؿ إلى الذىف؛ كلكنَّيا إشارةه بؿ لىمحةه 
المغمكبي ميكلىعه »؛ فقاؿ: يظير منيا الُمراد ،عميو رحمة ا تعالى كغفر لو

أبدان باالقتداء بالغالب في شعاره كزيّْو كًنحمتو كسائر أحكالو كعكائده؛ كالسبب 
النفس أبدا تعتقد الكماؿ فيمف غمبيا كانقادٍت إليو: إما لنظره  في ذلؾ أف

بالكماؿ بما كقر عندىا في تعظيمو، أك لما تيغاًلط بو مف أف انقيادىا ليس 
ًلغمبو طبيعي؛ إنما ىك ًلكماؿ الغالب، فإذا غالطٍت بذلؾ كاتصؿ ليا حصؿ 

. (2)«االقتداء اعتقادان، فانتحمت جميع مذاىب الغالب كتشبَّيٍت بو، كذلؾ ىك
)ًصحة أك ضعفان( .. فبو: قد  و أنت في كعظؾأخي: بعيدان عف ما تقكل

ة كبرىافو  غمبتى ميتبعيؾ كمدعكيؾ بسمطاف ىك مف أقكل السبلطيف كبحجَّ
ىي مف أقكل الحجج كالبراىيف كليذا كمّْو أصبحت قدكةن ليـ شئت أـ أبيت 

 فيذه طبيعة رسالتؾ .. كا الميستعاف. 

داعية كانت ىذه شركطان أك مقاماتو أك أحكاالن ال ينبغي لمف تصدل ليذا أييا ال
 المقاـ؛ مقاـً األنبياء أف يتجاىميا أك يتعامى عنيا.

                                                                 

، باب: )دخكؿ طكائؼ مف المسمميف الجنة بغير حساب(، برقـ: (اإليماف) ، ؾ:أخرجو مسمـ في صحيحو كلو قصة  (1)
 (2448(، كأحمد في مسنده، برقـ: )220)

  ؛ مركز الرسالة لمدراسات، القاىرة.د/ محمد العبدة اختارىا( 67نصكص مختارة مف مقدمة ابف خمدكف؛ ص: ) ( 2)
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 رابعاً: الداعية قبؿ المسجد.

 ي كأنت في ىذا المقاـؾ معتخيَّؿ نفسى مقاـ النبكَّة ..  يا مىف كًرٍثتى  ،أخي كحبيبي
ؿ ىنا أك ىناؾ، الدعكم؛ أقصدي داعيةن ًضٍمف مؤس سة دعكية )حككمية أك خاصة(؛ تيرسى

عيٍرسو أك  ليذا المسجد أك ذاؾ، في محاضرة أك ندكة أك في ًرحمة دينية، أك في مناسبةً 
تسير في  .. أك نادو،  أك جامعةو  أك مدرسةو  ، أك في معيدو أك كفاةو  أك نجاحو  ميبلدو 

ا؛ مبعكثان دعكيان أك ثقافيان، طرقات المسمميف كغير الميسمميف، في بمدؾ أك في غيرى
 تيفتح لؾ األبكاب التي فأنت في كؿّْ األحكاؿ كفي كؿ األماكف بؿ كفي كؿّْ المؤسسات

ـٌ عمى  في مكانةٍ ؾ في صدرؾ وبيف جنبيْ  بما تحمؿُ  فأنتَ كال تيسدُّ ..  فييا مقّد
 .؛ فميس مقاُمؾ عند ا تعالى بالَييِّفالمسجد

ة أقرب منيا إلى االستدالؿ؛ ىيَّ ى درجة ىي إلى البىدى إل ان كىذا أمره أظنو معمكم
التي  ازؿنمىي مف أعظـ ال كمنزلىةو  كمع ذلؾ أسكؽ مف األدلة مع يجعمؾ تيكًقف بمكانةو 

 :إياىا تعالى بكَّأنا ا

ـى  فمقد ترؾ النبيُّ  كأصحابيو مكةى المكرمةى شرفيا ا تعالى  صمى ا عميو كسم
عمى اإلطبلؽ.  الذم ىك أعظـ البيكت عند ا منزلة بيت الحراـال كحرسيا؛ كفييا بيتيو

كلك كاف األمر بالعكس أم أف البمد الحراـ كالبيت الحراـ أفضؿ مف النبي كصحًبو لىمىا 
 أذف ا تعالى ليـ باليجرة إلى المدينة تاركينيما.

ف دخؿ لـ يستطع النبي صمى ا عميو كسمـ أف ييياجر إلى المدينة إال بعد أك 
اإلسبلـ كؿَّ بيكتيا فكانكا لئلسبلـ كلمنبي صمى ا عميو كسمـ أنصاران؛ بفضؿ الدعاة 
إلى ا تعالى أمثاؿ: مصعب الخير "مصعب بف عيمير". ككاف ىذا كمُّو قبؿ أف يبنيى 
النبيُّ صمى ا عميو كسمَّـ المسجد النبكم، فمك لـ يكف الدعاة المخمصكف لمدعكة لىما 

 .!!؛ فالمسجد بعدي كليس قبؿي ٍسجدكاف المى 
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لـ يجعؿ ا تبارؾ كتعالى قٍكال مف األقكاؿ أحسفى مف قكلؾ فقاؿ ا تعالى: ك 
﴿ َْ ا َوهَاَل إَِِِّٓن ِِ ِدا ٌَ َصََٰ ِ وََؾِّ ْ دَََعٓ إََِل ٱَّللَّ َّّ ٗلا ّمِ ۡ٘ ُْ هَ ۡخَص

َ
ْۡ أ َِ ُّۡصَِِّيَ َو ۡ }فيصمٍت:  ﴾ٱل

ما نالٍت خيريتىيا عمى سائر األمـ إال بعمؿو ىك مف {؛ بؿ إف األمةى اإلسبلميةى 33
أال كىك األمر بالمعركؼ كالنيي عف  الخصائص التي يقـك عمييا عمميؾ،أخصّْ 

ُۡ ﴿المنكر؛ فقاؿ ا تعالى:  ۡؿُروِف  ُئخُ َّ ۡ ُمُروَن ةِٱل
ۡ
َّٔاِس حَأ ۡخرَِجۡج لَِ

ُ
ثٍ أ َِّ
ُ
ِْ  َخۡۡيَ أ َن َؾ ۡ٘ َٗ ۡٔ َوتَ

ًَرِ َوحُۡؤُِِٔ٘ ٔ ُّ ۡ ِه ٱل   {.110}آؿ عمراف:  ﴾َن ةِٱَّللَّ

أك  بعالـو  ككذلؾ لـ يجعؿ ا تبارؾ كتعالى االستيزاءى بأحدو كفران إال االستيزاءى 
كىذه أمكره كأكصاؼ ال ينفؾ عنيا الداعية في غالب أحكالو؛  لمقرآفً  أك حافظو  داعيةو 

ـه لمناس؛ كفي ىذا يقكؿ ا تعالى:  ن ﴿فيك داعية حافظ لمقرآف ميعمّْ
َ
َنَٰمُِوَ٘ن أ ُّ ۡ َذُر ٱل  َُيۡ

ُۡ ُش٘رَة   َل َؾََۡيِٗ ٌِ  تََُنَّ ه هُ ُۡ َّا ِِف هَُُ٘بِِٗ ِ ُ ة ُٗ َ ُُمۡرِج   حُجَّتِئُ زِءُوٓاْ إِنَّ ٱَّللَّ ۡٗ َذُروَن  ٱۡشخَ ا ََتۡ  َوٍَهِْ ٦٤َِّ
 ُۡ ُٗ ۡلَ

َ
ِ وَءَاَيَٰخِ َشد ةِٱَّللَّ

َ
ٌۡ أ َؿُبه هُ َۡ َّٔا ََنُُ٘ض َوَٓ َّا ُي َّْ إِجَّ زِءُوَن ََلَُوٍُ٘ ۡٗ ُۡ تَۡصخَ َٗل  ٦٥ِٕۦ َورَُشَِ٘لِۦ ُئخُ

ۡؿُك َؾْ َظآنَِمث   ه إِن جَّ ُۡ ُِس ُ بَۡؿَد إِيَؿَٰٔ ُۡ جَُؿّذِۡب َظآنَِمَۢة  تَۡؿخَِذُرواْ هَۡد َزَمۡرحُ ُِٔس ُۡ ََكُٓ٘اْ ِّ ُٗ جَّ
َ
ةِد

ة مف قى كىذه اآليات كما ذكر عمماء التفسير  .}التكبة{ ﴾ُُمۡرِِِيَ  صص تتعمؽ بقصَّ
ؿه  قىاؿى »: ىافقد جاء في تفسير  ؛لمنافقيفا ءً  قيرٌاءنا أىرىل مىا: اٍلمينىاًفًقيفى  ًمفى  رىجي  ًإالَّ  ىىؤيالى

اءى  المًَّو، رىسيكؿً  ًإلىى ذىًلؾى  فريفع. المّْقىاءً  ًعٍندى  كىأىٍجبىنىنىا أىٍلًسنىةن، كىأىٍكذىبىنىا بيطيكننا، أىٍرغىبىنىا  ًإلىى فىجى
قىدً  المَّوً  رىسيكؿً  ؿى  كى نىٍمعىبي  نىخيكضي  كينَّا ًإنَّمىا المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  نىاقىتىوي، كىرىًكبى  اٍرتىحى : فىقىاؿى . كى

ِ وَءَاَيَٰخِِٕۦ َورَشُ ﴿ ةِٱَّللَّ
َ
زِءُونَ أ ۡٗ ُۡ تَۡصخَ فَّ ﴾ ُُمۡرِِِيَ : ﴿قىٍكًلوً  ًإلىى﴾ َِ٘لِۦ ُئخُ  لىتىٍنًسفىافً  ًرٍجمىٍيوً  كىاً 

ارىةى  مىا اٍلًحجى  (1)«المَّوً  رىسيكؿً  ًبًنٍسعىةً  ميتىعىمّْؽه  كىىيكى  المًَّو، رىسيكؿي  ًإلىٍيوً  تىًفتي يىمٍ  كى

 العمـ مف عميو ىـ ما ألجؿ كالصالحيف بالعمماء االستيزاء أف»كعميو فٍمييعمـ: 
 بآيات استيزاء حقيقتو في ىك الصحيحة، النبكية كالسنة الكريـ لمقرآف كاتباعيـ الشرعي،

 يناقض كفػر االستيزاء ىذا أف شؾ كال كجؿ، عز ا ديف بشرائع ةكسخري تعالى، ا
ْۡ ءَاَيَٰخَِٔا َطۡي ﴿: تعالى ا يقكؿ اإليماف، ِِ َُ ُۡ َؾَذاب   ًٔ ِإَوذَا َؾَِ ُٗ َ هَِى ل ْوَلٰٓ

ُ
ُزًواه أ ُٖ َٖا  ََذ  ا ٱُتَّ

                                                                 

 (. طبعة دار طيبة.172، 171، ص: )4البف كثير، ج ف العظيـ.تفسير القرآ  (1)
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ِٗي   ؿ كيقك  ... «الكفار حؽ في إال المييف العذاب إعداد يجئ كلـ ،{9:الجاثية}﴾ مُّ
 .(1)«كفر كالعمماء بالعمـ االستيزاء»ابف نجيـ الحنفي في األشباه كالنظائر: 

: قاؿ عمر ابف؛ فعف: )(2)مف األدلة النُّبكية التي أختـ بيا تمؾ االستشياداتك 
 كأطيب أطيبؾ، ما: كيقكؿ بالكعبة، يطكؼ كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ رأيت
 عند أعظـ المؤمف لحرمة بيده، محمد فسن كالذم! حرمتؾ كأعظـ أعظمؾ، ما! ريحؾ
ذا كاف ىذا في حؽ المؤمنيف عمكما؛ فما بالنا بمف . (3)(كدمو مالو، منؾ، حرمة ا كا 

 كانكا أئمة ليـ!!. 

نما ألي  لـ أسيٍؽ ىذه النصكصى  .. أخي ٍعًمٍمؾ بمكانؾ كمكانتؾ تكبران كال فخران كا 
جعؿ مف خبلليا سبيبلن إلى قمبؾ طفاؾ لتمؾ الرسالة سبحانو كتعالى، كألعند مف اص

بَّيا كالشغؼى بيا كبذؿى النفس كالنفيس مف أجميا؛ فيي رسالة اصطفى ا  ميٍمقيان فيو حي
تعالى ليا أفضؿ البشر ًسيرةن كسريرةن، فييـ المقدَّمكف ًعنده في الدنيا عمى ًقمَّة أتباعيـ 

ـي ليـ، كأما  آلخريف مف أىؿ الباطؿكعمى ًقمَّة أمكاليـ كعمى ازدراء ا في اآلخرة فالمقا
ـ  وِيَ ﴿مقامييـ؛ بؿ إف اآلخرة كٌميا ليـ كألتباعي خَّ ُّ َۡ ِ  {35}الزخرؼ: ﴾وَٱٓأۡلِخرَةُ ؾَِٔد َرّبَِى ل

َْ ﴿كقاؿ تعالى:  ِي ْْۘ وَٱَّلَّ ٘ا ُٔ َِ َْ ءَا ِي َْ ٱَّلَّ ۡجيَا َويَۡصَخُروَن ِِ َٰ٘ةُ ٱلُّ َْ َزَمُرواْ ٱۡۡلَيَ ِي َْ لَِّلَّ ِ ْ  ُزّي ا ۡ٘ َو  ٱتَّ
ثِ   َّ وَِيَٰ ٍۡ َم ٱ ۡ٘ ُۡ يَ ُٗ َر ۡ٘ بؿ قاؿ ا تعالى ًلمف استيزأ بيـ كسًخر منيـ:  .{212}البقرة:  ﴾لَ

ُِّ٘ن  ُٔ هَاَل ٱۡخَس ﴿ ِ َّ َٗا َوَٗل حَُس ْ ذِي ُٕۥ ََكَن لَرِين   ١٠٨٘ا ْۡ ؾِتَادِي َحُو٘لَُ٘ن رَ  إَِّٓ ِ َّٔا ِّ َِ َٔآ ءَا لَٱۡفمِۡر بَّ

                                                                 

(، كالصاـر 449 ػػػ 436يينظر: نكاقض اإليماف القكلية كالعممية؛ د/ عبد العزيز بف محمد العبد المطيؼ. ص: )  (1)
 (.52المسمكؿ البف تيمية، ص: )

رتو إال لبلختبلؼ في تصحيحو كتضعيفو مرفكعان إلى النبي   (2) ف كاف يصحُّ مكقكفان كا كما أخَّ صمى ا عميو كسمـ كا 
 أعمـ عف عبد ا بف عمر رضي ا عنو.

كيينظر كذلؾ: السمسة الصحيحة  (.3932أخرجو ابف ماجة؛ ؾ: )الفتف(، باب: )حرمة دـ المؤمف كمالو(، برقـ: )  (3)
 الكعبة، إلى كسمـ عميو ا صمى ا سكؿر  نظر لما: قاؿلؤللباني فقد ذكر حديثا عف ابف عباس بيذا المعنى كىك: )

 في البييقي أخرجو. منؾ حرمة ا عند أعظـ كلممؤمف! حرمتؾ كأعظـ أعظمؾ، ما بيت، مف بؾ مرحبنا: قاؿ
 (.3420): برقـالشعب( كىك فييا أم السمسمة الصحيحة؛ 



 شموع دعوية

 

 158 

َٓج َخۡۡيُ 
َ
َٔا َوأ َِٰۡحَِي نَلَا وَٱۡرَۡحۡ ُۡ  ١٠٩ ٱٍرَّ ُٗ ۡٔ ِ ِّ ُۡ ذِۡيرِي َوُنٔخُُ  نَصُ٘ۡز

َ
ٰٓ أ ُۡ ِشۡخرِيًّا َخَّتَّ ُٖ ُّ٘ َۡذتُ لَٱُتَّ

ًَُ٘ن  َمآنُِزونَ  ٪١٠حَۡضَد ٍۡ ُُ ٱ ُٖ  ُۡ ُٗ جَّ
َ
وٓاْ خ َّا َصَِبُ ِ َم ة ۡ٘ ُُ ٱَۡلَ ُٗ ِِّ َجَزۡيخُ ِ  }المؤمنكف{. ﴾إ

الحياة، كأف تبعث  دىاليزى لؾ  عساىا تيضيءي  أيُّيا الداعية .. ىذه شمعةه 
را ىذا ثً ؤٍ يا في نفسؾ ركحى التضحية باألكقات كالمطاعـ كالممذات كالشيكات مي إشعاعاتي 

ه ككابد في أسحار الميؿ أشكاقىو، كىي و إال مف عاشر النعيـ الذم لـ كلف يذؽ طعمى 
  .(1)شمعة تقكؿ لؾ .. )أنت شخصية ميًيٌمةه جدان جدان.. بؿ الحياة كمُّيا متكقفة عميؾ(

 .خامساً: طبيعة الحياة المادية لمدعاة

بؿ  مبلن، كقمبان كقالبان،غبلن، كعى ف أبرز األشياء التي تأخذ مف الداعية؛ ًفٍكران كشي مً 
كعيمران طكيبلن كدىران مديدان ىك انشغالو بتحصيؿ األمًف المادّْمّْ كاالستقرار الحياتي في 

ُـّ.نكاحي المأكؿ كالمشرب كالممبس كالمسكف. كليس ىذ  ا مما ييعاب عميو المرءي أك ييذ

ف أطرح بيف يديؾ أدلةن أنت تىعممييا أكلستى أخي كحبيبي الداعية في حاجة إلى 
، في األرض أك الضرب فييا ة كالنبكية لمسعيّْ مييا مدعكيؾ مف األكامر اإللييكتيعمّْ 

و كىثرة الماؿ إلى أف أذىكّْرؾ بسؤاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ ربَّ في حاجة كذلؾ  كلستى 
كما قاؿ أحد التابعيف  لؾ إلى أف أقكؿكالكلد ألنس بف مالؾ رضي ا عنو، كال 

كثير معركؼ لديؾ؛ كلكنيا شمعة  ىذا ... كغير المؤمف( سبلحى  )يكشؾ أف يككف الماؿي 
في ىذا السبيؿ أضعيا بيف يديؾ تيكضح لؾ طبيعةى ىذه الدنيا كطبيعةى أصحاب األمكاؿ 

فمف عًمـ طبيعة الشيء كما  العمؿ الذم كيمّْفنا بو كاصطفانا ا تعالى لو؛ ؛ كطبيعةفييا
 :خمقو ا تعالى عميو كركَّبو فيو؛ سييؿ عميو التعامؿ معو؛ فأقكؿ

                                                                 

 السابع البركتكككؿ لناس الخير؛ فمما جاء فيكألجؿ ذلؾ عًمؿ أعداء المسمميف عمى الحطّْ مف شأف الدعاة كميعمّْمي ا  (1)
 في( الييكد غير) األممييف مف الديف رجاؿ كرامة مف بالحط عظيمة عناية عنينا كقد» :الييكد بركتكككالت مف عشر
ف طريقنا، في كؤكدان  عقبة تككف أف يمكف كاف التي برسالتيـ اإلضرار في نجحنا كبذلؾ الناس، أعيف  رجاؿ نفكذ كا 
  (187ترجمة محمد خميفة التكنسي ص: ) «فيكمان  يكمان  ليتضاءؿ الناس ىعم الديف
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تيا كالتدريس كاإلمامة كالخطابة كاألذاف يف مف القضاء كالفي أمكر الدّْ القائمكف ب»
بب لذلؾ أف الكسب قيمة األعماؿ، كأنيا ؛ كالسيـ في الغالبونحو ذلؾ ال تَعظـ ثروتُ 

متفاكتة بحسب الحاجة إلييا، فإذا كانت األعماؿ ضركرية في العمراف، عامة البمكل 
بو، كانت قيمتيا أعظـ ككانت الحاجة إلييا أشد، كأىؿ ىذه الصنائع الدينية ال تضطر 

نما يىحتاج إلى ما عندىـ الخكاص ممف أقبؿ عمى د ف ينوإلييـ عامة الخمؽ؛ كا  ، كا 
؛  فيقع احًتيجى إلى الفتيا كالقضاء في الخصكمات فميس عمى كجو االضطرار كالعمـك

  .(1)«يـ في الغالب.. فمذلؾ ال تعظـ ثركتي  االستغناء عف ىؤالء في األكثر

ذا جاز  )حاجةي الناس ىي التي تصنع قكؿ اختصاران لتمؾ المقكلة: لي أف أكا 
ةن أك يسرة: فيؿ ترل اىتماـ الناس بأمر دينيـ كما ثركاًت اآلخريف(؛ فقمٍّْب طرفؾ يمن

ـ كالعبادات كالتكاليؼ؛ كاىتماميـ بأمكر المأكؿ كالمشرب كالمسكف بؿ  يتبعو مف التعالي
بأمكر الترفيو كالحفبلت كالمنتزىات!! كأظنُّؾ عمى يقيف بما عميو حاؿ الناس في ىذا ك 

 كذاؾ.

المادية في نفكسيـ، ككمما سيطرٍت كيزداد األمر بٍكنا شاسعان كمَّما عىظيمًت 
شيكات الجاه كالشيكة كالسمطاف؛ فمف تجد مف الناس اىتماما ًبمف ييعمّْـ أطفاليـ القرآف 

كاىتماميـ بمف ييعممييـ مسائؿ كالسنة كالصبلة كالزكاة كالصياـ كسائر أنكاع العبادات 
رسؿ كلىده إلى بمد بعيد الرياضيات كالفيزياء كاألحياء كالكيمياء، لف تجد مف الناس مف يي 

طالبان لمعمـ الشرعي بقدر ما تجدىـ ييرسمكف أبناءىـ إلى ببلد بعيدة بعدان كبيرا كليس 
عادٍت كحاددٍت ا تعالى كرسكلو صمى ا عميو ػػػػػ بؿ كىي ببلد كافرة  ؛ىذا كفقط

يا لديننا ػػػػػكسمـ كأظيرٍت كفرىى ة كالفيزيائية طيبلبان ليذه المسائؿ الرياضي ا كبيغضى
 .(2)كالكميائية

                                                                 

 (.153، 152/ محمد العبدة. ص: ): أنصكص مختارة مف مقدمة ابف خمدكف؛ جمع  (1)

ب المعرفة عف العمـ الذم تميز بو ىؤالء؛ كلكف لمسفر إلى ببلدىـ كطمب العمـ المكجكد عندىـ   (2) لست بذلؾ صادَّا لطيبلَّ
عمى  . كىك)قكاعد في التكاصؿ العممي كالحضارم بيف الثقافات( لمؤلفو :ط كشركط؛ انظرىا غير مأمكر فيضكاب

 مكقع صيد الفكائد. ، فيالشبكة الدكلية
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يا؛ كىي ما الطريؽ لو طبيعة مادية ينبغي عمينا إدراكى  ىذا .. أخي الداعية
تيا آنفان. فإف أردتَّ في سبيمو الماؿى ككاف أساسان لحياتؾ كىدفان رئيسان لدعكتؾ فأنت عممٍ 

يَّاؾ ثـ عمى شفا ىمكةو؛ كأنصحؾ أف تيراجع نيَّتؾ كأف تيخمٍّْصيا مف ىذه الشكائب.  كا 
إيَّاؾ أف تككف ممف كانكا سببا في الثكرة عمى دينيـ كنبذ معتقداتيـ بؿ كحرفكا بأقكاليـ 

 النصارل؛ فقد قاؿ ا تعالى:رىباف الييكد ك أحبار كأفعاليـ ما أنزلو ا عمييـ؛ كىـ 
ْ إِنَّ َيرِۡيا ﴿ ٘ٓا ُٔ َِ َْ ءَا ِي َٗا ٱَّلَّ حُّ

َ
د ۡختَارِ َيٰٓ

َ
َْ ٱۡۡل ِ ِّ ٖۡ  ا  ُزََُ٘ن وَٱلرُّ

ۡ
ٌِ تَاِن ََلَأ َبَِٰع

ٍۡ ََٰل ٱنلَّاِس ةِٱ ـَ ِۡ
َ
أ

ِه  ٌِ ٱَّللَّ وَن َؾْ َشبِي   .{34}التكبة:  ﴾َويَُردُّ

ف كنت تيريد الماؿ معؾ في ىذه الحياة ميسايرةن ألىؿ الدنيا في دينياىـ كميزاحمة  كا 
لنبي ليـ فييا؛ فمعذرة: )قد غابٍت عنؾ طبيعةي ىذه الحياة الدعكية؛ كغاب عنؾ ىدمي ا

ؾ تيريد مف ىذه الدنيا نَّ مف طبيعة عممؾ أ مـ في حياتو كمعيشتو(؛ إذٍ صمى ا عميو كس
كتريد مف اآلخرة ما ليس  مف ًقمة الزاد كالمتاع الدنيكم، ما لـ يىٍخطر ألىميا عمى باؿو 

إًذ العمـ الذم معؾ ييكثّْر نكاياؾ، كتعمـ بو عف اآلخرة ما لـ يعممو  ليـ في الحيسباف؛
فيما طريقاف ال يمتقياف.  ،خركف؛ فتطمب منيا ما لـ يكف ألىؿ الدنيا عمى باؿاآل

 فتفطَّف.

ف كنت تيريد مف تحصيؿ الماؿ نفعى الدعكة إلى ا ببذلو لميستحقيو كإلعانة  كا 
إخكانؾ في ىذا الطريؽ فًنٍعـ أنت؛ إف لـ تكف قد انشغمت بتحصيمو عف العمـ كالدعكة 

ؾ ا مف الًجد كاالجتياد كالذكاء كالفطنة كقكة الحافظة في ىذا السبيؿ. فما أعطا
كالذىف الكقَّاد .. كغيرىا مف ىذه النّْعـ أحرل بؾ كأكلى أف تستخدميا في العمـ كالدعكة 

 ال أف تستخدميا في الماؿ كجمعو كتنميتو.

؛ عجيب فقد أيًثر عف أحدىـ أنو  الشرعي لتبلـز بيف الفقر كالعمـقضية اكل أمره
كآخر نيًقؿ عنو أنو قد امتنع عف  ،قؼ بيتو كباع خشبىو في سبيؿ طمب العمـنقض س

نا لـ يجد كتابة حديث رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كالتحديث بو؛ ألنو كاف عيريا
كىما إماماف مف أئمة أىؿ العمـ )أكليما: مالؾ بف أنس،  لباسا ييكارم بو سكأتو؛
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أنشد أحدىـ بيتا  (1)كألجؿ ىذه القضية التبلزمية كثانييما: البخارم( رحميا ا تعالى
 :قاؿ فيو

نما    راُء الفقير تجمَّعت أطرافيا إف الفقيوَ   ىو الفقير وا 

ـي الحاجة،  أخي: ، كقد كقد يككف غنيان مف ال يممؾ إال رغيفان الًغنى؛ ىك: عد
 ال العرض.ًمميارات العالـ كمَّيا؛ كال عجب: فالغنى ًغنى النفس مف يممؾ  يككف فقيرا

د، كبما يكفيؾ ذيؿَّ المسألة كبما يحفظ ماء يؾ في ىذه الحياة بما ييقيـ األكى فعم
ؿ إلى محبَّة الخمؽ ىك زيىدؾ عف ما ف؛ كجيؾ عف الخمؽ مف أقرب الطرؽ التي تيكصّْ

في أيدييـ؛ كلف يككف إال ًبغناؾ عنيـ. كال تنيمؾ في الحياة انيماؾى مف ال يرل اآلخرة 
ٍسبانو؛ كقد صدؽ ا تعالى: في بالو كال  ا ﴿في حي ُٕۥ ةَؿِيدا ُۡ يََرۡوَٓ ُٗ ُٕ هَرِيتاا ٦إِجَّ َٰ  ﴾َوََٓرى
 أف فبل يميؽ بنا أف نتكالب عمى الدنيا تكالب مف ال يؤمنكف باآلخرة أك}المعارج{. 

منيا؛ فإف مف أخطر األمكر التي تعالى نتسارع فييا تسارع مف لـ يفيمكا ميراد ا 
في مبلحظة حقكؽ األىؿ كاألكالد،  الفناءي »ة في عممو كفي ًرسالتو: تيعيؽ الداعي

كاستغراؽ الجيد في التكسع في تحقيؽ مطالبيـ نظران إلى قكؿ النبي صمى ا عميو 
ف لربؾ عميؾ حقان .. فأعط كؿَّ ذم  ف ألىمؾ عميؾ حقَّان(، مع الغفمة عف: )كا  كسمـ: )كا 

األىؿ كاألكالد أعداءن لممؤمف إذا حالكا بينو كبيف حؽٍّ حقَّو(، كقد عدَّ القرآف الكريـ 
َٕ ﴿عف عطاء بف يسار في قكلو تعالى: طاعة ا عز كجؿ، ركل ابف جرير  َٰ ُ َٗلٓ إَِل ٱَّللَّ

 ِ َ ٱَّللَّ ََ ه َو َ٘ ُٖ  
ۡؤُِِٔ٘نَ  إِٗلَّ ُّ ۡ ِ ٱل َّكَّ َ٘ يَخَ

َۡ ُۡ  ١٣ لَ ۡزَوَِٰجُس
َ
ْۡ أ ْ إِنَّ ِِ ٘ٓا ُٔ َِ َْ ءَا ِي َٗا ٱَّلَّ حُّ

َ
د ُۡ َيٰٓ َِٰدُن ۡوَل

َ
َوأ

ا  ُۡ َؾُدّوا ُس ه  ٍَّ ُۡ ُٖ في عكؼ بف مالؾ األشجعيّْ، كاف ذا أىؿ ككلد،  نزلتٍ  :قاؿ ﴾لَٱۡخَذُرو
 .(2)«فنزلت .. ،فيرؽُّ ليـ ؟"إلى مف تدعنا"ككاف إذا أراد الغزك بكىٍك إليو كرقَّقيكه، فقالكا 

نكز الدنيا كخيراتيا ػػػػ؛ فميس مف شأف الدُّعاة ػػػػ ال ًسيَّما مف لـ ييٍفتىح عمييـ مف ك
كأرقى المبلبس كالماركات العالمية،  ،أحدث صيحات الميكضة إلى اقتناءأف يتسارعكا 

                                                                 

 االسكندرية ،(. دار اإليماف161ػػػ 159د/ محمد بف إسماعيؿ المقدـ، ص: ) ،يينظر: عمك اليمة  (1)
 .(341يؿ المقدـ،  ص: )عمك الًيٌمة؛  د/محمد بف إسماع ( 2)
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كال عمى آخر المكديبلت ألنكاع السيارات كالتميفكنات، ككسائؿ التكاصؿ الحديثة 
 تتكقؼ عمييا عجمة الحياة. بأنكاعيا، كال البحث عف األمكر الميستكردة ممف ال 

كافى شعاعيا؛ كلعمَّو كالطَّؿّْ أصاب صف طاؿ حبؿي  . معذرةن: تمؾ شمعةه أخي .
.. كا  األبصار فتجمَّى عمى حقيقتو لذكم زخارفيا بارً غي الدنيا؛ فأزاح ما عميو مف 

  المستعاف.

 .: اإلماـ ومشاركة أىؿ مسجده في إدارتو وعدـ استئساده عمييـدساً سا

مًقو كتجافيو عف حيبّْ الشرؼ اإلماـ في مكانة عالية بيف الخمؽ ب أدبو كًعممو كخي
يحمد ا تعالى كالسؤدد؛ فإذا ما نزؿ في مٍسجد مف المساجد كاعظان كميعمّْمان كميرشدان؛ فمٍ 

و، مؤتمريف بأمره، بؿ  الناسى  كٍليٍشكرً  ،أكالن  عمى أنيـ جمسكا بيف يديو ميٍستمعيف نيٍصحى
ـ كفم ـ طرحكا إليو أكالدىى بيف يدٍيو؛ ييشكّْؿي أذىانيـ كييككّْف  ذاًت أكبادىـليشكرىـ عمى أني

كسمككا كتقكيما كتقييما  عقيدةن كعبادةن كًفكران كأخبلقان يـ يـ كأفئدتً ثقافتيـ، كيضع في قمكبً 
 كمف لـ يشكر الناس ال يشكر ا عز كجؿ. لما اعكج مف أفعاليـ.

نككف في ًزمّْ األمراء كعميو فبل يميؽ بنا كالحالة ىذه .. إذا ما نزلنا مسجدا أف 
كَّاـ؛ فمسنا قيضاة بؿ ديعاة.  كالسبلطيف أك الممكؾ كالحي

أيُّيا الداعية: إفَّ ميٍستمعيؾ ليسكا عمى درجة كاحدة منؾ، فأحكاليـ معؾ متباينةه: 
بَّان كقيربان  )بيعدان   كعداءن(، )صفاءن ككدران(، )نيٍصحان كًغشان(. كبيغضان(، )نيٍصرةن  (، )حي

أخي أف تسع الناس بأمكالؾ كسخائؾ كعطائؾ كلكنؾ تستطيع ذلؾ فمف تستطيع 
ذا كاف معؾ في مسجدؾ سمطاف مف الدكلة )كمكظ !بأخبلقؾ؛ كا  ؛ فبل يغيب عف (ؼو

بالؾ الييئةي التي دخؿ بيا النبي صمى ا عميو كسمـ مكة منتصرا كمعو جيشو عاـ 
رأسو تمىسُّ عينؽى ػػ حتى كادٍت الفتح فقد كاف في ًقمة التكاضع ػػػ كفي كؿ أحكالو كذلؾ ػ

 .(1)راحمتو تكاضعا؛ صمى ا عميو كسمـ
                                                                 

 (. ط: دار اإليماف المنصكرة ػػ مصر.496، ص: )2السيرة النبكية دركس كًعبر، محمد عمي الصبلبي. ج  (1)
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: لـ يكف النبي ػػػػػ كىك معمـك لديؾ ػػػػكاجعؿ في حيسبانؾ كفي قمبؾ ىذا األمر
، كال أف ان مطانسي ميتكَّجان عمييا قامو في المدينة أف يككف صمى ا عميو كسمـ ييريد مف مي 

اىي، كلـ ييرد مف أصحابو أف ييعاممكه بيذا المنطؽ، بؿ لـ نٌ يككف ىك األمير؛ اآلمري ال
ككاف يىمرُّ عميو  يكف عمى بيتو بكَّابيكف كأدنى مظير مف مظاىر األبَّية كالسمطاف،

مف بؿ قاؿ لً  اليبلؿ ثـ اليبلؿ ثـ اليبلؿ؛ ثبلثة أىمو في شيريف كال يكقد في بيتو نار،
، لستي  فإنّْي عميؾى، ىكّْفو خكفا ككجبل منو: )فرائصي  ارتعدتٍ   امرأةو  ابفي  أىنا إنَّما بمًمؾو
الذم يتنافس عميو أىؿ  ىذا شيئان مف فمـ ييرد النبي صمى ا عميو كسمـ (1)(القىديدى  تأكيؿي 

  :.. كمع ذلؾ الممكؾ كالسمطاف

نىًؽ النّْفاقي لئلسبلـ كلرسكلو كألتباعو قاؿ رأس ك قد في مكقؼ مف مكاقؼ الحً  الحى
 كافى  إفٍ  تىقيكؿي  ممَّا أٍحسىفى  ال إنَّو المىٍرءي، أيُّيا»لمرسكؿ صمى ا عميو كسمـ: المنافقيف 

قِّا، اءىؾى  فمىف رىٍحًمؾى، إلى كاٍرًجعٍ  مىٍجًمًسنىا، في بو تيٍؤًذنىا فبل حى فرد  «!!عميو فىاٍقصيٍص  جى
ةى  بفي عميو عبد ا  كىاحى  في بو فىاٍغشىنىا ،المَّوً  رىسكؿى  يا بىمىى): رضي ا عنو قائبلن  رى

اًلًسنىا، ، كىاديكا حتَّى كاليىييكدي  كالميٍشًركيكفى  الميٍسًمميكفى  فىاٍستىبَّ  ،(ذلؾى  نيًحبُّ  فإنَّا مىجى كفى  يىتىثىاكىري
مَّى النبيُّ  يىزىؿً  فىمىـٍ  ـى  عميو اي  صى مَّى النبيُّ  فىرىًكبى  سىكىتيكا، حتَّى كسمَّ ـى  عميو اي  صى  كسمَّ

ؿى  تَّىح دىابَّتىوي  ؟ أبك قىاؿى  ما تىٍسمىعٍ  ألىـٍ  سىٍعدي، أمٍ : لو فىقىاؿى  عيبىادىةى، بفً  سىٍعدً  عمىى دىخى بىابو  حي
 أْعَطاؾَ  َفمَقدْ  واْصَفْح، عْنو اْعؼُ  المًَّو، رىسكؿى  يا: سىٍعده  قىاؿى  ػػػػ أيبىيٍّ  بفى  المَّوً  عىٍبدى  ييًريدي  ػػػ

ُجوهُ  أفْ  عَمى الَبْحَرةِ  ىِذه أْىؿُ  اْجَتمع وَلَقدِ  أْعَطاَؾ، ما المَّوُ  ُبوهُ، ُيَتوِّ  ذلؾَ  دَّ رُ  َفَممَّا فُيَعصِّ
 .(2)(رَأَْيتَ  ما بو َفَعؿَ  الذي َفذلؾَ  بذلَؾ، َشِرؽَ  أْعَطاؾَ  الذي بالَحؽِّ 

بدعكًتؾ كتعميًمؾ كالتفاًؼ الناًس حكلىؾ كتعمًُّؽ  فقد يككف كيجكدؾ في المسجد
لؾ سمطانان عمى الناس ليس بجيش أك جنكد أك  كَّفكالقمكب بؾ كعقًد الخناصًر عميؾ؛ 

                                                                 

 (.3312أخرجو ابف ماجة في سننو؛ ؾ: )األطعمة(، باب: )القديد(، برقـ: )  (1)
الذيف أكتكا الكتاب مف قبمكـ كمف الذيف أشرككا أخرجو البخارم؛ ؾ: )التفسير؛ سكرة آؿ عمراف(، باب: )كلتسمعف مف   (2)

(، كمسمـ؛ ؾ: )الجياد كالسير(، باب: )في دعاء النبي صمى ا عميو كسمـ(، برقـ: 4566كثيران(، برقـ: ) أذلن 
 .كغيرىما (1798)
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ما شابو إنما ىك بما حباؾ ا تعالى بو مف الخير كالفضؿ كالعمـ؛ كؿُّ ىذا قد تسبب 
قكا بالحؽ الذم معؾ في أف يفقد بعض ذكم النفكذ نفكذىىـ كسمطانىيـ مف المسجد فشرً 

فبل يتحدَّث الناس أف اإلماـ  ،فالعفك كالصفح كحفض الجناح المنافؽ قبؿي. كما شًرؽ بو
كَّادىه.  ييعادم ري

 . كلف تنتفع بضيائيا إال بالتي تمييا؛ فياؾ ىي: .تمؾ الشمعةي  بعدي  أخي لـ تكتمؿ

  .األذىو : تفطَّف لما ُيدفع في طريقؾ مف الشوؾ سابعاً 

؛ مما ال شؾ فيو: أف طريقان سمكو قبمنا النبيكف عمييـ صمكات ا تعالى كسبلمو
كف محفكفان بالكركد كاألزىار، فمف طبيعتو بؿ مف لكازمو أف يككف ىناؾ ًدفاعه بيف لف يك

لمنبي محمد  بف نكفؿ إذ قاؿ، كقد صدؽ كرقةي فريقيف )فريؽ لمجنة كفريؽ لمسعير(
 عمىى المَّوي  نىزَّؿى  الذم النَّاميكسي  ىذا) : صمى ا عميو كسمـ إٍذ فاجأه الكحي بغار ًحراء

ذىعنا، فييا تىًنيلىيٍ  يا ميكسىى، يِّا أكيكفي  لىٍيتىًني جى مَّى المَّوً  رىسكؿي  فقاؿى  ،َقْوُمؾَ  ُيْخِرُجؾَ  إذْ  حى  صى
ـى  عميو اي  ، ميٍخًرًجيَّ  أكى : كسمَّ ـٍ ،: قاؿى  ىي ـٍ  إالَّ  بو ِجْئتَ  ما بِمْثؿِ  َقطُّ  َرُجؿٌ  َيْأتِ  َلـْ  نىعى

َخِصَب ٱنلَّاُس ﴿كقد قاؿ ا تعالى كىك أصدؽ القائميف:  (1)(ُعوِديَ 
َ
٘ٓاْ  أ ُ ن َحُو٘ل

َ
٘ٓاْ أ ُن ن ُحَۡرَ

َ
أ

ُۡ َٗل ُحۡمخَُٔ٘نَ  ُٖ َّٔا َو َِ {؛ فيك أمره مف لكاـز الدعكة كاإليماف؛ كألجؿ ذلؾ 2}العنكبكت: ﴾ءَا
 أيًمٍرنا بالصبر كالميصابرة في ىذه الطريؽ عمى ما نيبلقيو؛ كىذا ما تيٍمًميو عمينا آياتي 

في تمؾ الكصية األيبىًكيَّة عمى لساف  صر؛ ككقكؿ ا تعالىالًذكر الحكيـ؛ كسكرةي الع
ةَ ﴿: لقماف عميو السبلـ َٰ٘ ََ ُِ ٱلرَّ هِ

َ
ُمۡر  َيَٰتَُِنَّ أ

ۡ
َِآ َوأ  َٰ َ ََ رِ وَٱۡصِِبۡ 

ًَ ٔ ُّ ۡ ِْ ٱل َٕ َؾ ۡؿُروِف وَٱٓۡ َّ
ۡ ةِٱل

ُم٘رِ 
ُ
ْۡ َؾۡزِم ٱۡۡل َٰلَِى ِِ َصاةََىَۖ إِنَّ َذ

َ
ٍمؽ  {17 }لقماف: ﴾أ ىذا  في ػػػػػ ال ًسيَّمافمف تعرض لمخى

ـى اللف َيْسَمـ مف األذى والشوؾالمقاـ الدَّعكم التكجييي كالتربكم كالتقكيمي ػػػ   ؟!؛ كًل
ـي أفكاىان، كييكاجو شيكاتو أًلفىٍتيا الناسي  أحبلمان، كييقرّْعي  كسكؼ ييسىفّْوي  بالتحريـ  ؛آذانان، كييكمّْ

عف المكت  الناس حياتيـ إذا ما حدثيـ تارةن كبالتقييد أخرل، بؿ كسكؼ يينىغّْص عمى

                                                                 

  (160ـ: )(، كمسمـ، ؾ: )اإليماف(، باب: )بدء الكحي(، برق3البخارم؛ باب: )كيؼ كاف بدء الكحي(، برقـ: )  (1)
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ًعكجان كما ييبلقكنو في اآلخرة، أك إذا حدَّثيـ عف الحبلؿ أك الحراـ ألنيـ ييريدكف الحياةى 
 ال استقامة فييا كال رشاد. 

كال أريد أخي الداعية أف أستطرد في قضية االبتبلء كتبلزميا كصكر ىذا 
 اة مكجّْييف كميقىيّْميف .. فأنت بيا خبير.التبلـز في حياتنا كمسمميف عادييف أك كدع

 كلكني أحبُّ أف أبعث إليؾ مف تمؾ الشمعة؛ ىذا الشعاع: 

ٍرنىا إذىا كينَّاحذيفة بف اليماف؛ قاؿ: ) عف مَّى النبيّْ  مع حىضى ـى  عميو المَّوي  صى مَّ  كىسى
مَّى اً  رىسكؿي  يىٍبدىأى حتَّى أىٍيًديىنىا نىضىعٍ  لىـٍ  طىعىامنا ـى  عميو وي المَّ  صى مَّ نَّا يىدىهي، فىيىضىعى  كىسى  كا 
ٍرنىا ، في يىدىىىا ًلتىضىعى  فىذىىىبىتٍ  ،ُتْدَفعُ  َكأنََّيا َجاِرَيةٌ  فىجىاءىتٍ  طىعىامنا، مىرَّةن  معوي  حىضى  الطَّعىاـً
ذى  مَّى اً  رىسكؿي  فأخى ـى  عميو المَّوي  صى مَّ َـّ  بيىًدىىا، كىسى  ،بَيِدهِ  فأَخذَ  َفعُ ُيدْ  َكأنَّما َأْعرَاِبي   َجاءَ  ُث
مَّى اً  رىسكؿي  فىقاؿى  ـى  عميو المَّوي  صى مَّ ـى  يىٍستىًحؿُّ  الشٍَّيطىافى  إفَّ : كىسى ـي  ييٍذكىرى  ال أىفٍ  الطَّعىا  اً  اٍس
نَّو عميو، اءى  كا  اًريىةً  بيًذه جى ٍذتي  بيىا ًليىٍستىًحؿَّ  الجى اءى  بيىًدىىا، فأخى  ًليىٍستىًحؿَّ  األٍعرىاًبيّْ  بيذا فىجى

ٍذتي  بو  .(1)(يىًدىىا مع يىًدم في يىدىهي  إفَّ  بيىًدًه، نىٍفًسي كىالًَّذم بيىًدًه، فأخى

ـ ييأس  أييا الداعية: مىف الذم دىفع الجاريةى؟ كمف الذم دفع األعرابيَّ إٍثرىىىا ػػػػ إٍذ ل
 األكلى ػػ؟ كلماذا ىاتاف المحاكلتاف المتتابعتاف؟. إنما ىك الشيطاف المحاكلة مف فشؿ

عميو لعنة ا كالمبلئكة كالناس أجمعيف؛ كألجؿ أف يستحؿَّ الطعاـ فبل ييذكر اسـ ا 
 عميو فيأكؿ ساعًتئذ.

أخي: ما رأيؾ في ىذه الصكرة؟ ًطفمةه صغيرة ػػػ جارية ػػػ أرادت أف تأكؿ؛ كربما 
ـي  يا النبي : تمدُّ يدىا لتأكؿ فيقبضالبمكغ لـ تىعمـ آداب الطعاـ، ككذلؾ لـ يجر عمييا قم

نما ىك جائع؛ فيميدُّ يدىه ىك اآلخر  صمى ا عميو كسمـ، ثـ يأتي ىذا األعرابي كا 
 فيقبضيا النبي صمى ا عميو كسمـ !! يا لمعجب.

                                                                 

 (.23373(، كأحمد؛ برقـ: )2017أخرجو مسمـ ؾ: )األشربة(، باب: )آداب الطعاـ كالشراب(، برقـ: )  (1)
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إف الشيطاف ييريد مف ىذه الجارية أك ذاؾ األعرابي أف يفتح لو طريقا إلى 
ف كاف ال ؛ نبيى صمى ا عميو كسمـالطعاـ؛ كلف يىضيرىه بعد ذلؾ تمسيةي أحدو حتى كا 

قد تـ لو؛ كلـ يكف قد بدأ النبي صمى ك ألف مقصكدىه التمكف مف الطعاـ قبؿ التسمية؛ 
 !!.(1)ا عميو كسمـ الطعاـ بعدي 

أييا الداعية: ما أكثر أف يدفع الشيطاف في سبيمؾ المينغّْصات، كالمكدّْرات، 
ميستًقرَّة في حياتؾ الشخصية بؿ كاألمراض، فتجد األمكر ال كالببليا، كالمصائب،

 مف أمكر اآلخرة قد عزمتى  كالدعكية قد تبعثرت كانحؿ ًعقدي نظاميا، كتجد األمرى 
، أك بزيارة قريب لؾ في (2)بمرًض حبيب؛ فتيصرؼ عنو، إما: عمى إنجازه كعقدتَّ النيةى 

، أك بأك بيتؾ!، أك بتسمُّط جارو عميؾ أك عمى أكالدؾ،  ٍـّ أك غٍـّ أك حزفو تضخيـ بي
، أك بكآبًة منظرو !!مشكمة ىي مف الييسر كاليكاف كالميف أقرب منيا إلى ما كصمٍت إليو

، أك (3)سيءو في أىمؾ كأكالدؾ، أك برؤيا منامية ييحًزنؾ فييا فتنشغؿ بيا كقتا طكيبلن 
، أك بحديث نفسو يجرُّؾ فيو جران ألحداث قد تتخيميا كقد ًقيؿ عنؾ!! ؛بحديثو يينقؿ إليؾ

 . ؾؾ كصبلتى ؾ كعقمى عميؾ كقتى  ذىبي بلن يي فتنشغؿ بيا شيغٍ  ؛البعيد اآلتي لزمافعمى ا

جرَّبت ىذا  كثيران ما ؛الذم ال إلو غيره ال يتممكنَّؾ العجب مف ىذا .. فك ا
إال أشرع في أمر مف أمكر الخير ال سيَّما الجانب العممي أك الدعكم  ما إفٍ فبنفسي؛ 

عنو، كزاد إيماني بذلؾ عندما حدَّثت أحد  دثتيؾكيحدث لي شيءه مف ىذا الذم ح
إخكاني بيذا األمر؛ فقاؿ: فعبلن عندما شرعت في برنامج ًعمميو تعبت زكجتي تعبان 
َـّ شفاؤىا كالحمد  عيدتُّ ليذا البرنامج ػػػ كىذا بعد عشرة أياـ  شديدا؛ فانصرفت، كلمَّا ت

 ػػػ عاكدىا التعب مرة ثانية!!.
                                                                 

جماعة كسمَّى جماعة منيـ كنسيى  ابالرجكع إلى شرح الحديث كجدتُّ النككم رحمو ا تعالى نصَّ عمى أنيـ إذا كانك   (1)
 فقد حصؿ ميراد الشيطاف مف ذلؾ. ا تعالى عمى الطعاـ ييسْـّ أحدىـ فبل يضر ذلؾ أما إف كاف كاحدان فمـ 

 كليس ىذا مف قبيؿ التكينات؛ ألـ يقؿ النبي صمى ا عميو كسمـ؛ عف االستحاضة كىي نكع مرض: )ركضةي   (2)
قاؿ إذا يينظر سنف أبي داكد ؾ: )الطيارة(، باب: )مف شيطاف(، كما ذاؾ إال لييفسد عمى المرأة طيارتيا كعبادتيا. 

 (.287أقبمت الحيضة تدع الصبلة(، برقـ: )
 (2263ينظر صحيح مسمـ؛ ؾ: )الرؤيا(، برقـ: )كالرؤيا ثبلثة؛ منيا: )تحزيف مف الشيطاف(.   (3)
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ـي أف العالً كًلـ ال يككف ىذ عمى الشيطاف مف ألؼ  الكاحد أشدُّ  ـى ا؟ .. كأنت تعم
. فإف .. أخي عابد.  :؛ ال يقؿ خيطكرة عنوشيطاف اإلنسإذا كاف ىذا مف شيطاف الجفّْ

ُر ةِىَ ﴿قد قاؿ ا تعالى: ف ًُ ّۡ ۡو َُيۡرُِجَ٘كه  ِإَوۡذ َح
َ
ۡو َحۡوخََُُ٘ك أ

َ
ْ َِلُثۡتِخَُ٘ك أ َْ َزَمُروا ِي ٱَّلَّ

 ًُ ّۡ َْ َويَ ِرِي َؿًَٰ ٍۡ ُ َخۡۡيُ ٱ َُۖ وَٱَّللَّ ُر ٱَّللَّ ًُ ّۡ َْ ﴿{ 30}األنفاؿ:  ﴾ُروَن َويَ وََٓى ِِ ِإَون ََكدُواْ ٍَحَۡصخَمِزُّ
َۖ ٱ َٗا ۡٔ ۡرِض َِلُۡخرُِجَ٘ك ِِ

َ
 طىمىبي : كااًلٍسًتٍفزازي »قاؿ الطاىر بف عاشكر:  {.76}اإلسراء:  ﴾ۡۡل

، ٍعؿً  ًفيوً  كالتٌاءي  كالسّْيفي  .تَّثاقيؿً ال كتىٍرؾي  كااًلٍنًزعاجي، الًخفَّةي  كىك الفىزّْ  ًشدَّةً  عىفٍ  الٌناًشئً  ًلٍمجى
.. ػػػ ثـ قاؿ  كأٍزًعٍجيـ اٍستىًخفَّيـ أمً  كالتٌاًء، السّْيفً  مىٍعنى أٍصؿي  ىك الًَّذم كالحىثّْ  الطَّمىًب،

ٍمؿي : كااًلٍسًتٍفزازي بعدي ػػػػ ..   مى الحى ًؿ، عى ، بارىحى  ًبمىٍعنى( زَّ فى ) ًمف اٍسًتٍفعاؿه  كىك التَّرىحُّ  المىكافى
ا أمٍ  فازِّا، تىكيكفى  أفٍ  يىٍسعىٍكا أفٍ  كاديكا أمٍ   ييٍخًرجيكؾى  أفٍ  كاديكا: كالمىٍعنى..  مىكَّةى، ًمف خاًرجن
كهي  ًبأفٍ  ىىمُّكا ًبأفٍ  كذىًلؾى  بىمىًدؾى، ًمف ـي  ثيَـّ  كيٍرىنا ييٍخًرجي وي  ًليىكيكفى  ذىًلؾى  عىفٍ  المَّوي  صىرىفىيي كجي  خيري

ـي  ًمنيـ؛ ًعٍمـو  غىٍيرً  عىفٍ  ميياًجرنا خىرىجى  ًحيفى  إٍكراهو  ًبغىٍيرً   بىٍينىيـ ييٍبقيكهي  أفٍ  زىمافو  بىٍعدى  اٍرتىأٍكا أًلنَّيي
ٌتى  .اإلٍخراجً  ًلقىٍصدً  اٍسًتٍفزازنا أمً  ًلبًلٍسًتٍفزاًز، تىٍعًميؿه  "ًلييٍخًرجيكؾى " :كقىٍكليوي ..  يىٍقتيميكهي  حى

ًعؿى  ااًلٍعًتبارً  كًبيىذا ريجيكعو، ديكفى  المىكافً  ميفارىقىةي : اجً ًباإلٍخر  كالميرادي   ًعمَّةن  جي
ُـّ  ااًلٍسًتٍفزازى  أًلفَّ  ًلبًلٍسًتٍفزاًز؛  .(1)«اإلٍخراجً  ًمفى  أعى

فيؤالء الشياطيف الذيف ىـ في صكرة إنس؛ كاف مف ىدفيـ إخراج النبي صمى 
دعكتو قد ظير، كنكر ىديو قد فأثري ، (المكيِّ؛ أو المدنيّ ) ا عميو كسمـ مف مكطنو

بدد ظممات الشرؾ كالجاىمية. فكاف إفكيـ إما أف يقتمكه أك ييقيّْدكه أك ييخرجكه مف بيف 
 .أظيرىـ

ذا كاف أمرىـ في مكة معركفان مف االضيادات، كالتنكيؿ، بالنبي صمى ا  كا 
زكران  ف زيَّف الييكدي أ ؛في المدنية ؿ ىؤالء الشياطيفكاف ًمف ًحيى عميو كسمـ كأتباعو، ف

ـ تمؾ في إخراجو فقالكا:   فإنَّيا بالشاـً  فالحؽٍ  صادقنا كٍنتى  إف القاسـً  أبا يا»كبيتانا ًحيمتي
ـى، إال يريدي  ال تبكؾى  فغىزا األنبياًء، كأرضي  المحشرً  أرضي   اي  أنزؿى  تبكؾى  بمغى  فمٌما الشا

                                                                 

 بتصرؼ. (64،76سير اآليات مف سكرة اإلسراء: )التحرير كالتنكير لمطاىر بف عاشكر تف  (1)
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فٍ  إسرائيؿى  بىني سكرةً  مف اآلياتً  تعالى كنىؾى  اكاديك  كىاً   ًمٍنيا ًلييٍخًرجيكؾى  األىٍرضً  ًمفى  لىيىٍستىًفزُّ
 .(1)«اآليةي 

؟ كمنذ متى كقتمة األنبياء !ل إلى المسمميفدى فمنذ متى كىذا النُّصح الييكدم ييسٍ 
؛ يقكلكف: "اٍلحؽ بالشاـ فيي أرض المحشر الذيف يكدُّكف الخمكد في الدنيا كال يمكتكا

بؿ كزادكا في نيصحيـ كتزيينيـ!!: أٍف عمَّقكا  ؟ىيـكمياجر أبيؾ إبرا كأرض األنبياء"
 سبحاف ا!! .. عمى ىجرتو تمؾ صمى ا عميو كسمـ يـ بوإيمانى 

برى أبي عامر الراىب في قكمو  ًذم الشرؼً ؛ ًزٍد عمى ذلؾ أخي كحبيبي خى
ـ في الجاىمية كالميتعبًّْد فييا، ييبارز النبي صمى ا عميو كسم الخزرج، المتنصّْرً 

المدينة قريش كييكد ك  العرب بالعداكة؛ فيأخذ في تجميع أعداء اإلسبلـ مف مشركي
مؾ الرـك يستنصره عمى النبي عمى ذلؾ حتى ذىب إلى مى  كالمنافقيف كمف يمالئكنو

ثـ كاف مف مكائده صمى ا عميو كسمـ .. فكاف ما كاف مف أمر غزكة أحد ... 
مسجد مجاوٍر لمسجد قباء يكوف مرصداً  أف يقوموا ببناء وخبائثو أنو أمر قومو

كطمبكا مف النبي  بكتبو كرسائمو، ؛ يقدـ عمى قكمو مىف يقدـ عمييـومعقاًل لو وليـ
و تثبيتان كتقريران؛ كقد زعمكا أنو لمضعفاء كالعجزة كأىؿ صمى ا عميو كسمـ أف ييصمّْي في

إٍذ فيو لنبي صمى ا عميو كسمـ الًعمَّة في الميمة الشاتية!!، كلكف ا سمَّـ فمـ ييصؿ ا
الكحي بيدمو مىرًجعو منيا )كىذه باختصار: قصةي مسجد  هخرج إلى تبكؾ، ثـ جاء

 .(2)الضرار(

ياؾ: أليس المسجدي في ىذا األثر ىك كسيمة ىذا العدك!؟  فانظر رحمني ا كا 
أل عف كىؿ كاف مسجديىـ ىذا في منٍ بمى، ىؿ كاف عدكَّان جاىبلن، كىؿ كاف بمفرده، 

 مدينة النبي صمى ا عميو كسمـ؟ كؿ ىذا جكابو: ال.

                                                                 

 (.715ص: ) ،7شرح صحيح البخارم؛ جبفتح البارم   (1)
 (.108، 107انظر تفاصيميا في تفسير ابف كثير في تفسير آيات سكرة التكبة: اآليات: ) ( 2)
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كـ مف المكاطف التي نظٌنيا منابرى لمدعكة كليست إال كمسجد الضرار، ككـ مف 
، ككـ مف صاحب  المناسبات التي نيدعى إلييا كليست إال إقراران لمينكرو أك تثبيتان لباطؿو

؛ لكنو كأبي عامر فمـ يزدد بعممو كعبادتو إال  شرؼو كمكانة، كميتعبّْدو متنسّْؾو كعمى ًعمـو
 كفران كحسدان كبغضا كعداكة لئلسبلـ كالمسمميف.  

فمنذ متى كأىؿ النفاؽ كأىؿ الشرؾ كالكفر كالبغي يريدكف صبلحا أك إصبلحا 
التي تككف الدعكة  األماكفى  ؛لحاؿ الدعكة أك الداعية؟ كىؿ ينشدكف في نيصحيـ ىذا

؛ أـ أنَّيـ ييريدكف فقط اجتثاث الداعية مف مكقعو كمف مسجده فييا أكفؽ كأفضؿ كأثمر
؛ في أـ أنَّو ككما قاؿ أحمد شكقي عميو رحمة ا تعالى .فكجكده فيو أصبح تيديدا ليـ؟

ػػػ يستدرج ًديكان ليؤدّْمى كصؼ حيمة ماكرة قاـ بيا ثعمبه ػػػ كما أكثرىـ في ىذا الزماف 
 :!!في رفع األذاف كي يأكمو عممو

 الكاعظينا شعارفي    ...  برز الثعمب يكمان 

يىسيبُّ   ... األىرضً  في فىمىشى  الماًكرينا يىيذم كى

ؿَّ  يا  ...   عيذران  الديؾي  فىأىجابى   المييتىدينا أىضى

 الصاًلحينا جدكدم عىف...  ك   عىٌني مىبى الثىعٍ  بىمّْغً 

يري  قالكا أىنَّييـ  العاًرفينا قىكؿي  قىكؿً  ...    اؿ كىخى

 دينا ًلمثىعمىبً  أىفَّ    ...    يىكمان  ظىفَّ  مىف خًطئه مي 

أخي الداعية .. إف الشيطاف قد أقبؿ عميؾ بخيمو كجنكده كعتاده ككؿّْ ما يممؾ، 
نَّاؾ بأمانٌي، كدفع في طريقؾ كؿَّ ما استطاع مف الشرّْ الظاىر بؿ بؿ ككسكس كزيَّف كمى 

؛ فبلبد كأف تت فطَّف لما ييمقيو كييمميو كييكحي بو إلى كمف الخير الذم ىك في باطنو شرّّ
ُ٘خَ٘ن ِإَو﴿فا قاؿ: أتباعو كأكليائو؛  َيَِٰعَي ََلُ ٓ نَّ ٱلظَّ ۡوَِلَا

َ
َۖ إََِلٰٓ أ ُۡ ُۡ َِلَُجَِٰدلُُ٘ن }األنعاـ:  ﴾نِِٗ

ه كتبتيؿ إليو في الدعاء ، كال أيراؾ تنجك إال أف تعتصـ با تعالى؛ كأف تدعكى {121
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، يكشؼ لؾ دىاليز ىذا العدككأف تسألو نيكران  ،الفقير الحيراف ابتياؿ الضعيؼ المسكيف
َـّ النبي صمى ا عميو كسمـ: ) كاف مف دعاءف  لساني كفي نكرنا، قمبي في اجعؿٍ  المي

 كمف نكرنا، يسارم كعف نكرنا، يميني كعف نكرنا، سمعي كفي نكرنا، بصرم كفي نكرنا،
ٍمفي كمف رنا،نك  أمامي كمف نكرنا، تحتي كمف نكرنا، فكقي  نفسي في لي كاجعؿٍ  نكرنا، خى
فمف لـ يجعؿ ا لو نكرا فما لو مف  ،فبل ًغنى لنا عف ذلؾ .(1)(نكرنا لي كأىعًظـٍ  نكرنا،
 نكر.

ه فمييبيّْف ميرادى  وأٍمره تأباه النفكس ككاف البد من منو كالبد لمداعية إذا ما حدث
 .!أخذ يدىا عف األكؿ صغيرة السّْفّْ  كسببى ًفعمو حتى ال ييساء بو الظف؛ فيذه جارية

كفي  ،، كىذه نصيحة كي يككف في أرض األنبياء!كىذا جائع كربما كاف في مخمصةو 
كىذا  .، بؿ كيزداد أتباعو فييا كىـ الييكد، ككذبكا!!أرض مقدَّسة كىي أرض المحشر

 كليينا.في عيٍرؼ أيصتأخير البياف عف كقت الحاجة ال يجكز فمسجده فمماذا لـ تيصٌؿ؟ 

 َضحيَّتيف )قديما وحديثاً(: مقارنة بيف ثامناً 

: سبيؿ سار عميو األنبياء كالصالحكف كالشيداء؛ كبذلكا الدعوة إلى ا تعالى
يـ طيبةن يـ كشيكاتى يـ كراحتى يـ كأكقاتى يـ كأمكالى في سبيمو كؿَّ غاؿو كرخيص، فبذلكا نفكسى 

كا بشيء عمى ديف ا تعالى كما بًخمكا، بذلؾ نفكسييـ، كمطمئنةن لذلؾ أفئدتييـ، فما ضنُّ 
 ابتغاء مرضاة ا تعالى كرضكانو كتصديقا بكعده كما أعدَّه ليـ في اآلخرة. 

قميمة ميستضعفة؛ فينبغي أف كلكف إذا ما عزَّ الناصحكف المخمصكف فكانكا قمَّةن 
أركاحنا، فإذا فيًقدكا ريًفع  نيكلييا اىتماما بالغان كًعناية فائقةن؛ فإنَّما ىي رأس مالنا، كمىعيف

َـّ الجيؿي، كخبا نيكر النبكة كالرسالة، كبدأ الظبلـ في اإلطباؽ شيئا فشيئا حتى  العمـ؛ فع
 األسكد البييـ، فيككف الشرؾ كالكفر كالنفاؽ. كالميؿيسكد فيككف حالكان 

                                                                 

( كمسمـ؛ ؾ: )المساجد كمكاضع 6316ؾ: )الدعكات(، باب: )الدعاء إذا انتبو بالميؿ(، برقـ: ) أخرجو البخارم  (1)
 (.763، باب: )الدعاء في صبلة الميؿ(، برقـ: )(الصبلة
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حوَلو  فكاف ِلزاما عمى الداعية أف يعمـ قْدَره، ومكانَتو، وتأثيَره والتفاَؼ الناسِ 
، ستحيا بحياتو القمكب ألنو ِحينيا سيكوف أمَّة وليس إماما فحسبوتعمَُّؽ القموِب بو، 

كاألبداف كبمكتو ستمكت، فميس ًلنفسو يعيش بؿ ألمتو، فعميو أف يستشًعر حقكؽى الناس 
في بدنو، كفي أكقاتو، كفي بيتو، كفي عممو. فقد ييطمب منؾ بذؿي نفسؾ راضيا بيا 

الحفاظ عمييا ليس ألجميا بؿ ألجؿ  كأعميؾ، كقد ييطمب ًمنؾ االستبقاء  كيككف كاجبان 
بعد ا عز كجؿ؛ فيا ىك أحمد بف حنبؿ إماـ أىؿ السنة  عميؾك  بؾ أمَّةو عمَّقٍت آماليا

نما كاف ألجؿ دينو كعقيدتو إٍذ لـ يكف في  يثبتي في مكقؼ تطيش ألجمو األحبلـ كا 
؛ كذلؾ في ًفتنة القكؿ المعتزلي اآلثـ ًرفاقيو كذلؾكقد مات  الساحة مف يقـك بو سكاه

بخمؽ القرآف، كقبمىو الصدّْيؽ األكبر كالصاحب لمنبي المختار صمى ا عميو كسمـ 
بتنصيص القرآف عمى صيحبتو  أبك بكر رضي ا تعالى عنو؛ يقؼ مكقفان يتأخر عنو 

شيطاف!!؛ كذلؾ في إنفاذ األكابر حتى الفاركؽ عمر بف الخطاب كقد  كاف يفرُّ منو ال
كغيرىما كثير )كثَّر ا تعالى سكادىىـ  في حركب أىؿ الرّْدًة.كذلؾ بعث أسامة ك 
 (.ألعدائوكجعميـ غيظان 

  أخي: لـ أتطرؽ بٍعدي لضحيتيَّ؛ .. كلكنَّي أردت أٍف أيشكّْقؾ لما أقكؿ، فيا ىي 
بيف نيمكذجيف؛ بؿ ضىحيّْتٍيف، شمعة تيقارف  يا مف ىذا المعنى السابؽ،أستؿُّ شعاعى  شمعةه 

ـ كالقرار الذم تىرل نفسؾ فيو إليؾ؛ ال إليَّ، فأنت بشأنؾ خبير كبمكقعؾ ك  كسأجعؿ الحي
  بصير. الدعكمّْ 

 غبلـ أصحاب األخدكد. :ىاألكل الضحية

إذ  ؛فيي في آم الذكر الحكيـ يا عف الدعاة،ىا كال شأني خبري  ىي قصةه ال يغيبي 
في كتب السنَّة الصحية عف  كذلؾ ميفصمةن  البركج؛ كجاءتٍ  خبرىا في سكرة كرد بعضي 

. فيي: تٍحكي شابَّان ػػػػػ اجعمو داعيةن؛ كأنَّؾ ىك ػػػػػ بمغ مف (1)النبي صمى ا عميو كسمـ

                                                                 

سمـ في صحيحو؛ ؾ: )الزىد كالرقائؽ(، باب: )قصة أصحاب األخدكد(، برقـ: )أ ( 1) (، كعند الترمذم، 3005خرجيا مي
  .(23931(، كعند أحمد برقـ: )3340برقـ: )
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ؿي  اليكـى  أىٍنتى  بينىيَّ  أىمٍ ) :قاؿ لو ميعمّْميوشأنو كأمره كًذكره كليج الناس بخبره؛ أف   أىٍفضى
نَّؾى  أىرىل، ما أىٍمًرؾى  ًمف بىمىغى  قدٍ  ًمنّْي، مىيَّ  تىديؿَّ  فبل اٍبتيًميتى  فىًإفً  سىتيٍبتىمىى، كا  ( ألنَّيا سنة في عى

الصالحيف كالميصمحيف، كبمغ مف شأنو كذلؾ إبراء األكمو كاألبرص كميداكاة المرضى 
بإذف ا تعالى، حتى كاف مف بيف ىؤالء المرضى جميسي الممؾ، ثـ أخذت دعكة 

كفي كؿ يـك  انتشار اإليماف تيحيط بالممؾ كجمسائو مف كؿّْ حدب كصكب،التكحيد ك 
كميتشكقةن  تعمُّؽ الناس بو، كال يغيب عف ذىنؾ ىنا أف الجماىير أصبحت متميفةن  ادديز 

لخبره كما الذم سيؤكؿ إليو األمر بيف الممؾ كىذا الغبلـ؛ ػػػػػ عفكا: بيف الحؽ كالباطؿ 
راىب الذم عمَّـ الغبلـ، كقتؿى جميسو؛ فييقتبلف، ككؿُّ ىذا في قتؿى ال ػػػػػ؛ فييقرر الممؾ

مرة  في قتمو الخبلص مف ىذا الغبلـ؛ كييحاكؿ محاكلة لتجفيؼ منابع الحؽ ثـ ألجؿ
يف ىنا!! ػػػػ ثـ يقكؿ لو  يتمكىا أخرل يتمكىا أخرل ػػػ أرجكا أف ال يغيب عنؾ حاؿ المدعكّْ

ففعؿ ما أمره  (قاتمي حتى تفعؿ ما آمرؾ بو ..؟إنؾ لست ب) في ثبات الميكًقف: الغبلـ
بو فقتمو؛ فقاؿ الناس جميعان: )آمٌنا با رب الغبلـ(. أرجكا أف ال تيغادر ىذا المكطف 
إال كقد كضعتى في عقمؾ أنو غبلـه قد جيئ بو ليككف عكنا لساحر الممؾ!!؛ فسبحاف 

 مف بيده تدابير األمكر كتصاريؼ القمكب.

مر بالداعية إلى أف يصير حالو كحاؿ ىذا الغبلـ أك قريبو فإذا ما كصؿ األ
كه الحؽَّ الذم معو كالشمس الناصعة الساطعة، ال يركف فيو غبشا كال  منو؛ فيرل مدعكي
شبيةن كال مكران كال منفعةن يعكد أمريىا إلى شخص الداعية ذاتو، كيرٍكف بطبلف الباطؿ 

عند  .بيف درجات الحؽ كدركات الباطؿكذلؾ فبل يككف عندىـ التباسه بيف ىذا كذاؾ، 
ذلؾ سييضًحي الناس بأبدانيـ كأمكاليـ كأركاحيـ كفمذات أكباًدىـ ًحسبةن  تعالى ال 

 ألجمؾ أنت فما أنت في ىذه الحاؿ إال نذير كبشير قد بعثؾ ا تعالى إلييـ. 

طبيبا أك أف  تككف ىا كال أفأطمب منؾ ًفعؿ الكرامات أك ادعاء ال :حسبؾ
أك يسقط أعداؤؾ أماـ عينيؾ مف عمى جبؿ حتى يككف  كما سار ىك سير عمى الماءت

نما أكدُّ أف تعمـ أنو إذا ما كاف الحاؿ بينؾ كبينو سكاء  فميس بنبيٍّ كلستى كذلؾ؛ كا 
ىناؾ فيسطاطاف أك فريقاف كال يمتبس أمرىما عمى أحدو؛ ال عمى عامّْيو كال قارئو كال 
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ال  )عندىا أقكؿ: إف كاف أمرؾ كذلؾ .. فًنعـ الضحيةي عمى فقيو أك ميقمّْدو ..  أنت(!! كا 
عدكّّ  خبيث ماكره  قد حصده جاىؿه  :فقد غرسنا غرسان؛ فكاف عالمان ميربيان فقييا .. كلكف

 ؾ.. فتفطَّف لمكطف قدميٍ  تعالى كألكليائو

     .: عمر المختارةالثاني الضحية

أسد الصحراء الذم لـ يكؿ أك يىمىؿ بؿ ك  إنو شيخ المجاىديف في العصر الحديث
؛ ييقاتؿ أعداء ا تعالى بكؿ إمكانياتو، كييكبّْدىـ الخسائر مف جياد الكافريف المعتديف

  ... تمك الخسائر في األركاح كاألمكاؿ

يو لـ كلف أقؼ مع سيرة ىذا الميجاىد إال مف زاكية كاحدة ؛ تخصُّ الداعية كمدعكّْ
 كىي: 

سبتمبر  16حتبلؿ اإليطالي إعدامىو صباح يـك األربعاء بعدما قررت حككمة اال
ـ؛ قرركا أمران غريبان كىك: قتؿى شيءو آخر أعزَّ كأعمى كأغمى كأثمف مف ىذا 1931

عياف المجاىد كىك كٍأد كاستئصاؿ النخكة كالغيرة كالحمية اإلسبلمية عف طريؽ إجبار أ
األماكف فاجتمع أكثر مف    مف األىالي مف كافة الجيات ك  بني غازم، كعددو كبيرو 

كٍي يشيدكا ذبح ىذه الضحية التي لطالما دافعت عنيـ  مف الميبييف اً ألفعشريف 
ـ كرفع الجيؿ عنيـ،  ـ عنو؛ عفكا: بؿ ؤللى كيا كقامت عمى تعميمي سؼ ضنُّكا ىـ بأركاحي

 ا )كعنو( كأظفُّ شيخ المجاىديف كاف ينتظر منيـ ما كافافعكا عنيييدفمـ عف مبادئيـ 
ينتظره سمفيو غبلـي أصحاب األخدكد؛ كلكنو ذىب إلى ربّْو تبارؾ كتعالى نحسبو شييدا 

؛ فمـ يخرج االحتبلؿ كما كاف ما ظنناه في حيسبانو كال نيزكي عمى ا تعالى أحدا.
 احتبلؿالببلد ميحتؿّّ آخر كىك  إليطالي إال بعد عشر سنكات أك يزيد ليتسمـ مقاليدى ا

 لحرب العالمية الثانية.في أطكار ا الحمفاء

 خيري ) :النبي صمى ا عميو كسمـ قكؿى  ػػػػ العشركف ألفان ػػػػ أال يعمـ ىذا الجمعي 
 عشرى  اثنا ييٍغمىبي  كال آالؼو  أربعةي  الجيكشً  كخيري  أربعمائةو  السرايا كخيري  أربعةه  الصحابةً 
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سد إلى الٌضباع كالذئاب كلـ ـ األ. بيذا االستسبلـ كبيذا التخاذؿ ييسمَّ (1)(ًقمَّةو  مف ألفنا
ـ إال بعض الزفرات كاآلىات كالدمكع التي سرعاف ما جفَّت في مآقييا  يتحرؾ ساكف المي

 .!!قبؿ أف تسيؿ

أخي إذا كاف مدعككؾ كذلؾ .. فمف الحكمة أف تككف في مأمف كفي مكطف 
ىا لف تككف ؛ كتيثمّْره كتنمّْيو؛ كعند؛ ترعاه كتقـك عمى إصبلحو كتربيتوغرسان تغرس فيو 

 صُّ بيا حمكقيـ كصدكرىـ.أنت بمفردؾ عيكدا أك شككة كاحدة؛ بؿ أعكادان كأشكاكان تيغى 

 .(لؾ أو لغيرؾ)ؾ ُسمما لدنيا؛ : بئس الفعُؿ إِف اتخذت دعوتَ تاسعاً 

؛ كجيىو كيعمك األسؼي  المرءى  ييصيب  يتممَّؽي  تعالى ا إلى داعيةن  يرل أف الغضبي
 ذلؾ سبيؿ فيدعكتىو  ميتًَّخذا المادم النفكذ أك السمطاف أك الجاه أصحاب إلى الكصكؿ

مما ؛ فكثير مف الدُّعاة إال مف رحـ ا تعالى ييجيد !!الياكية إلى درجاتو عمى يصعد سي
يو ليس مف قبيؿ العمؿ الدعكم أك الدعكة  نفسو إجيادا كبيران في التَّعرُّؼ عمى مدعكّْ

نيكية سيحتاجيا منيـ لو أك ألحد أقربائو أك الفردية ألشخاصيـ فحسب؛ بؿ ألغراض دي 
معارفو، ففي مدعكيو مف ىك طبيب في ميستشفى، أك في عيادة لعبلج المرضى، كفييـ 
مف ىك في أجيزة الدكلة األمنية أك السياسية، أك في الجيات المرمكقة عند الكثيريف، 

لشركة مف أك في مصنع مف المصانع الميمة أك فييـ مديره لبنؾ مف البنكؾ أك 
رقـ بأك .. أك .. إلخ. كيفرح فرحان شديدا إذا ما ظفر  العامة أك الخاصة الشركات

لياتؼ مف اليكاتؼ الميمَّة ليذه الشخصيات أك ما ييضاىييا. كذلؾ ألف ريقعة معارفو 
؛ فمف قد اتسعت .. كأمكره التي ييريدىا فيما بعد قد سييؿ أمرىا أك ىكذا ظٌف .. كىييات

لك أف أىؿ »دنيا غيره ىاف عميو؛ كقد قاؿ عبد ا مسعكد رضي ا عنو: و لبذؿ دينى 
العمـ صانكا العمـ ككضعكه عند أىمو؛ سادكا بو أىؿ زمانيـ، كلكنيـ بذلكه ألىؿ الدنيا 

 .(2)«لينالكا مف دينياىـ فيانكا عمى أىميا ..

                                                                 

 .ليما كالمفظ( 2682) :كأحمد ،(1555) :كالترمذم يسير، باختبلؼ( 2611) :داكد أبك أخرجو (1)

 .ط: دار الكتب العممية تحقيؽ الشيخ محمد عمرك عبد المطيؼ (131، 130)؛ ص: أخبلؽ أىؿ القرآف لآلجرم  (2)
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)أخبلؽ  و بػ:مى كسى  رحمو ا تعالى كقد كينت أطالع مع غيرم كتابان لآلجرم
ـي إذا ما عيًرؼ بالع ـ بيف مالعمماء( ذكر فيو صفة مف الصفات التي ييعرؼ بيا العال

أنو ال يطمب بعممو شرؼى منزلة عند الممكؾ كال يحممو إلييـ، صائفه »الناس؛ فقاؿ: 
ـ ثمنا.  ـ إال عف أىمو كال يأخذ عمى العم كلو رحمو ا  (1)«وال يستقضي بو الحوائجلمعم

: بسنده إلى الفضيؿ بف عياض قاؿ فيو آخر؛ أٍسماه: )أخبلؽ أىؿ القرآف( تعالى كتاب
ينبغي لحامؿ القرآف أف ال يككف لو حاجة إلى أحد مف الخمؽ؛ إلى خميفة فمف دكنو، »

فمف كانت ىذه »: بقميؿ ، كقاؿ اآلجرم بعدىا«كينبغي أف تككف حكائج الخمؽ إليو
إنو ينبغي لمف كاف يقرأ القرآف  أف يصكف  أخبلقو قد انتفع بو مف يقرأ عمييـ، أقكؿ:

نفسو عف استقضاء الحكائج ممف يقرأ عميو القرآف كأف ال يتسخدمو كال ييكمّْفو حاجة يقـك 
بيا، كأختار إذا عرضت لو حاجة أف ييكمّْفيا لمف ال يقرأ عميو، كأحب أف يصكف القرآف 

ـَ قضاءىافإذا عرضت لو حاجة سأؿ معف أف ييقضى لو بو الحكائج،  فإذا  واله الكري
ابتدأه أحد مف إخكانو مف غير مسألة منو فقضاىا شكر ا تعالى إذ صانو عف 
المسألة كالتذلؿ ألىؿ الدنيا إذا سيؿ لو قضاءىا، ثـ يشكر ا أف أجرل لو ذلؾ عمى 

ا تدؿُّ عمى ما قمتي كأنا أذكرى أخباره  كيت في ما ذكرتي يديو فإف ىذا كاجب عميو؛ كقد ري 
كىكذا أخبلؽ العمماء كأىؿ الديف  .(2)«..ف شاء ا ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة إ

ككسيمةن يتكصمكف بيا إلى  كاألثر؛ ال يتخذكف ما أنعـ ا بو عمييـ مف رحمتو مطيَّةن 
 أغراض زائمة كدينيا زائفة.

َـّ أخي كحبيبي إلى جكلة في سياؽ النص الشرعي نستميـ منيا كلكف  .. ىمي
طبيعة األجر الدُّنيكم أك الميقابؿ المادم الذم ال ينبغي أف يسعى إليو الدعاة مف 

  .  (3)دعكتيـ ككعظيـ
                                                                 

 .ىػ1398(، ط: البحكث العممية كاإلفتاء. السعكدية 51ص: ) ىذا الكتاب: يينظر ( 1)
 .(132ػػػ 122، 103ينظر ىذا الكتاب؛ ص: )  (2)

اؿ القيربات مف مكظفي الدكلة )مف اإلمامة لست في ىذا الصدد متكمما عف الركاتب التي يتقاضيا القائمكف عمى أعم  (3)
. كمف األبحاث التي تناكلت ىذه القضية )أخذ الماؿ عمى ؛ كلكف الحديث في أمر زائد عميو(أك ما شابوأك الخطابة 

 أعماؿ القرب؛ عادؿ شاىيف ؛ ط: دار كنكز إشبيميا(
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مَّى اً  رىسكؿي  اٍستىٍعمىؿى ) :قدف ـى  عميو المَّوي  صى  ابفي : لو ييقىاؿي  األٍسًد، ًمفى  رىجيبلن  كسمَّ
دىقىًة، عمىى ،المٍُّتًبيَّةً  ـى  فىمىمَّا الصَّ ، اىذ: قاؿى  قىًد ـٍ ـى : قاؿى  ًلي، أيٍىًدمى  ًلي، كىىذا لىكي  اً  رىسكؿي  فىقىا
مَّى ـى  عميو المَّوي  صى ًمدى  الًمٍنبىًر، عمىى كسمَّ قاؿى  عميو، كىأىٍثنىى المَّوى، فىحى  أىٍبعىثيوي، عىاًمؿو  بىاؿي  ما: كى
، ىذا: فيىقكؿي  ـٍ  يىٍنظيرى  حتَّى أيمًّْو، بىٍيتً  في أىكٍ  أىًبيًو، بىٍيتً  في قىعىدى  أىفبل ًلي، أيٍىًدمى  كىىذا لىكي
؟ أىـٍ  إلىٍيوً  أىييٍيدىل مَّدو  نىٍفسي  كىالًَّذم الى ده  يىنىاؿي  ال بيىًدًه، ميحى اءى  إالَّ  شيئنا منيا ًمنكيـ أىحى  يىكـى  بو جى
، لىيىا بىقىرىةه  أىكٍ  ريغىاءه، لو بىًعيره  عينيًقوً  عمىى يىٍحًمميوي  الًقيىامىةً  كىاره ،تىيٍ  شىاةه  أىكٍ  خي  يىدىٍيوً  رىفىعى  ثيَـّ  ًعري
َـّ،: قاؿى  ثيَـّ  إٍبطىٍيًو، عيٍفرىتىيٍ  رىأىٍينىا حتَّى ؟ ىؿٍ  المَّيي ىذا الحديث ميزاف  .(1)(مىرَّتىٍيفً  بىمٍَّغتي

؛ ال سيَّما ينبغي أف تيكزف بو األعماؿ التي تجرُّ لصاحبيا نفعان؛ كىي أعماؿ الكاليات
. كقد ذكر ابف بطاؿ رحمو ا تعالى األكجو (2)سمميفالكاليات التي منبعيا كليُّ أمر المي 

دؿ الحديث عمى »الميحتممة في سبب ىذا الرفض النبكم لقكؿ ىذا الصحابي؛ فقاؿ: 
 ،كضعو مف الحؽأف اليدية لمعامؿ تككف لشكر معركفو، أك لمتحبب إليو، أك في 

 ال المسمميف حدكأ ذلؾ مف لو يدليي  فيما أنو إلى كسمـ عميو ا صمى النبي فأشار
كىذا في عمؿ الكاليات التي كما . (3)«بو االستئثار يجكز ال كأنو فيو عمييـ لو فضؿ

ذكرت منبعيا كلي أمر المسمميف؛ فما بالنا إذا كانت ىذه الكالية في طبيعتيا ليا نفكذ 
مارةه بغير تأميرو أك تكلية مف أحد يف فيذا ىك حاؿ الدعاة كالميفتيف كالمكقّْع ،كسمطاف كا 

ََذ ٱ﴿فقد قاؿ ا تعالى:  ،عف رب العالميف ٘اْ ٱُتَّ ُ ُ َوَلا هَال َِا ِِف اه َّللَّ َۖ ََلُۥ  َقِِنُّ ٍۡ َ٘ ٱ ُٖ ۖۥَ  ُٕ ُشۡتَنََٰٔ
ۡرِض  إِۡن ؾَِٔدُزُ 

َ
َِا ِِف ٱۡۡل َِٰت َو ـَ َؿَٰ ٓه ٱلصَّ ََٰذا َِف ة ِۢن  َطَٰ َۡ ْ ُش ِ ُّ٘نَ  ِّ َِا َٗل تَۡؿََ  ِ َ ٱَّللَّ ََ تَُو٘لَُ٘ن 

َ
 ﴾خ

تِي  ﴿ {،68}يكنس:  ُِّ   ْ َطَٰ َۡ ُۡ ُش ۡم ٍَُس
َ
كقاؿ عف حجة المرسميف  {156}الصافات:  ﴾أ

ِۡرَُ ﴿ :سالية عمكماالرّْ  ِّ   َِ َ ُۡ إِٗلَّ ۡ ٓخُ
َ
ْ إِۡن أ ٘ٓا ُ وَٓا هَال ن حَُردُّ

َ
ا ََكَن َحۡؿتُُد ءَاةَآُؤَٓا َٔا حُرِيُدوَن أ َّّ َخ

  ْ َٰ حَُ٘ٓا ُِۡصََۡط
ۡ
د تِي   لَ ُِّ  ُۡ ُٗ ُۡ رُُشَُ ُٗ َ ُْ إِ هَاٍَۡج ل ۡ ُۡ إِن َنَّ ِۡرَُُس ِّ   َِ َ َّْ ٱ ٗلَّ ۡ ْ َوَلَِٰس َِ  َٰ َ ََ  ُّْ ُّ َ َح َّللَّ

ِۖۦَ  ْۡ ؾِتَادِه ِه يََظآءُ ِِ ِۡذِن ٱَّللَّ  بِإ
ٍْ إِٗلَّ َطَٰ

َۡ ُسُ ُِۡص تِيَ
ۡ
أ َّٓ ن 

َ
أ  ٓ ا ََكَن نَلَا َِ ِ َو َّكَّ َ٘ يَخَ

َۡ ِ لَ َ ٱَّللَّ ََ َو
                                                                 

 (.1832) كمسمـ ،(7174) البخارم أخرجو ( 1)
 «جماعة أك فرد مف الغير عمى فيو إرادتو كتنفيذ الشؤكف، مف شأف إدارة في لشخص شرعية سمطة»كالكالية ىي:  ( 2)

 (. نمر محمد النمر "المكتبة اإلسبلمية عماف".27يينظر: )أىؿ الذمة كالكاليات العامة في الفقو اإلسبلمي(، ص: )

 .(364، ص: )12فتح البارم، ج  (3)
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ۡؤُِِٔ٘نَ  ُّ ۡ كلي األمر كثير مف أىؿ العمـ أف أي{، كجاء في تفسير 11، 10}إبراىيـ:  ﴾ٱل
ِظي﴿في قكؿ ا تعالى: 

َ
ْ أ ٘ٓا ُٔ َِ َْ ءَا ِي َٗا ٱَّلَّ حُّ

َ
د َ َيٰٓ ْ ٱَّللَّ ٘ا ْ  ُؿ ٘ا ِظيُؿ

َ
ۡمرِ ٱلرَُّش٘ َوأ

َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
َل َوأ

 َۖ ُۡ  .(1)ىـ أىؿ الفقو كالديف .{59}النساء:  ﴾ُِِٔس

قبيؿ كلي سكاءن كاف مف فحيثما كاف كضعؾ في ىذا العمؿ الشريؼ المنيؼ؛ 
فإنما ىي مكانة كمنزلة يصح أف  مف كلي األمرمف ا تعالى أـ  تكليةن دينيةن  أك األمر

؟ أىـٍ  إلىٍيوً  أىييٍيدىل يىٍنظيرى  حتَّى أيمًّْو، بىٍيتً  في أىكٍ  أىًبيًو، بىٍيتً  في قىعىدى  أىفبلييقاؿ عنيا: )  (.الى
سؤاليـ األجر مف أقكاميـ نصكص الكحي في ًذكر أحكاؿ األنبياء كعدـ  كقد تضافرتٍ 

عمى دعكتيـ؛ ففي ذلؾ إرىاؽ كنفكر مف المدعكيف عف الدعكة كعدـ االستجابة ليا، 
يو؛ فقد ككذلؾ فيو إساءة الظف بالداعية  فيك يسعى في مصمحتو ال في مصمحة مدعكّْ

 قاؿ ا تعالى عمى لساف أنبيائو كريسمو:

ۡس ﴿
َ
ٓ أ ۡجًراَۖ  َٔ ٗلَّ

َ
ُۡ َؾََۡيِٕ أ {، 90قاليا محمد صمى ا عميو كسمـ }األنعاـ: قدف ﴾َُُس

مكا أىؿ القرية قاؿ عنيـ الذم جاء مف رسى {، كمي 51ىكد:ىكد عميو السبلـ }قاليا ك 
ْ ٗلَّ يَۡس ﴿أقصى المدينة كاصفان حالىيـ:  َِ ٘اْ  خَُدونَ  َٔ ٱحَّتُِؿ ۡٗ ُ مُّ ُٖ ا َو ۡجرا

َ
ُۡ أ  {.21}يس:  ﴾َُُس

ۡس ﴿ :؛ جاء قكلو تعالىاألنبياء مةجم عف ككضكحو ليذا المعنى كفي تأكيد
َ
َِآ أ ُۡ  َٔ َو َُُس

َِّيَ  ٍَۡعََٰ َٰ رَّبِ ٱ
َ ََ ۡجرَِي إِٗلَّ 

َ
ۡجرٍَ إِۡن أ

َ
ْۡ أ : )نكح، كىكد، كصالح، عمى لساف؛ ﴾َؾََۡيِٕ ِِ

عمييـ جميعا الصبلة كالسبلـ. كقكليـ ىذا فيو نفيه لؤلجر بكؿ صكره؛  كلكط، كشعيب(
عف  كذلؾ كجاء  أم شيء ييمكف أف ييطمؽ عميو "أجر". ماالن أك جاىان، أك ًخدمة أك

نفيي سؤاؿ األجر المالي ػػػ فيك أبرز صكره ػػػ فقاؿ  نبي ا تعالى نكح عميو السبلـ
ۡس ﴿: تعالى عنو

َ
ِم َٗلٓ أ ۡ٘ ََٰو ِه  َٔ َوَي َ ٱَّللَّ ََ ۡجرَِي إِٗلَّ 

َ
َِاًٗلَۖ إِۡن أ ُۡ َؾََۡيِٕ    {.29}ىكد: ﴾َُُس

فقد يككف إرىاؽ الداعية لمدعكية  ؛عمى حيبّْ الماؿ كاكتنازه كألف النفكس مجبكلةه 
جاء االستفياـ كلذلؾ ليـ عف قبكليا؛  ماالن أك أجرا عمى دعكتو؛ صارفان إف أخذ منيـ 

ۡم تَۡس ﴿االستنكارم بقكلو تعالى: 
َ
ا ذَ  َٔ أ ۡجرا

َ
ُۡ أ ُٗ ۡرَوَُ٘نَ َُ ُِّ ۡقَرم   َِّ  ِْ ِّ  ُ ، القمـ: 40الطكر:} ﴾ُٗ

                                                                 
(

1
 .( يُنظر: تفسير ابن كثير في هذا الموضع
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 إلى عادى  زىعىميكهي  ًبما الًعٍمـً  اٍكًتسابً  كساًئؿى  أٍبطىؿى  أفٍ  »سبحانو كتعالى بعد:فإف ا  {46
مى تىٍحًممييـ الًَّتي الدَّكاًعي إٍبطاؿً  الرَّسيكؿ صمى ا عميو كسمـ  دىٍعكىةً  عىفٍ  اإلٍعراضً  عى
ٍيئنا كىمٍَّفتىيـ ما أنَّؾى : كالمىٍعنى...   عىٍنؾى  إًلٍعراًضًيـٍ  سىبىبنا ؾى ذىلً  فىيىكيكفى  إٌياؾى  ييٍعطيكنىوي  شى

ا مُّصن ًتؾى  عىفٍ  إٍعراًضًيـٍ  عيٍذري  اٍنتىفى أمً  ًمنيـ، ييٍطمىبي  ما أداءً  ًمف تىخى  .(1)«دىٍعكى

ػػػػ أٍك ىكذا  ان المدعكيف عف الداعية كدعكتو ىينّْ  راضً إع أٍمري  كاف كألجؿ ىذا 
 أكالن، ك ميبمّْغ عف ا تعالىفإنما ى حسرات؛ الداعية نفسفبل تذىب  ينبغي أف يككف ػػػػ
ُۡ  لَإِن﴿ :ما عميو إال أف يمتثؿ ما يأمرىـ بو كفقطثانيان؛ كثالثان:  كال ييريد منيـ أجرا خُ ۡ َلَّ َ٘ حَ

 
َ
مِۡرُت أ

ُ
َِۖ َوأ َ ٱَّللَّ ََ ۡجرَِي إِٗلَّ 

َ
ۡجرٍَ إِۡن أ

َ
ْۡ أ ِ ِّ ۡلُُسُ 

َ
َّا َشد ُّۡصَِِّيَ َذ ۡ َْ ٱل ُزَ٘ن ِِ

َ
 ﴾ۡن أ

ْۡ ٌؿ )كلع {.72}يكنس: ِ ( في ىذه اآلية ىي الزائدة في عرؼ النحاة، الدالة عمى تأكيد ِّ
 المعنى كنفي األجر كلك في أدنى صكرة مف صيكره.

فإف أعرضتـ عنّْي كابتعدتـ؛ فأنتـ كشأنكـ، فما كينت أسألكـ أجران عمى اليداية؛ »
تي؛ فقد فينقص أجرم بتكليكـ "إف أجرم إال عمى ا" كلف ييزحًزحني ىذا عف عقيد

أنا عندما أمرت بو مف مرتي أف أسمـ نفسي كمَّيا  "كأيًمرت أف أككف مف المسمميف" ك أي
ـ أجران عمى اليداية ىك الذم يدفعيـ   ػػػػ ككذلؾ ػػػػالميسمميف  فثيقؿ الغرامة التي تطمبيا مني

إلى اإلعراض كالتكذيب، كيجعميـ يؤثركف ذلؾ المصير البشع؛ عمى فداحة ما 
  (2)«يؤدكف

ۡس ﴿ الدُّنيكم ككذلؾ ال يتكمؼ الداعية في دعكتو ألجؿ األجر
َ
َِآ أ  ٌۡ ِٕ  َٔ هُ ُۡ َؾََيۡ َُُس

خََكِّمِيَ  ُّ ۡ َْ ٱل َٓاَ ِِ
َ
َِآ خ ۡجر  َو

َ
ْۡ أ ٍيئنا الميتىكىمّْؼى  أًلفَّ » ،{86:ص} ﴾ِِ  تىكىمًُّفوً  ًمف يىٍطميبي  إنَّما شى
 (3)«نىٍفعنا

                                                                 

 (.75، ص: )27جتحرير كالتنكير؛ ال  (1)
 (.3669ص: ) 6، ككذلؾ مكضع سكرة القمـ؛ ج(1812، ص: )2في ظبلؿ القرآف سيد قطب؛ ج ( 2)
 .(309، ص: )23التحرير كالتنكج (3)
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في أمر آخر كىك قكؿ  ألجر عمى الدعكةي قضية سؤاؿ ااالستثناء ف كقد جاء
ۡس ﴿ا تعالى عف رسكلو صمى ا عميو كسمـ: 

َ
ٓ أ ةَ ِِف  َٔ هٌُ ٗلَّ َ٘دَّ َّ ۡ ۡجرًا إِٗلَّ ٱل

َ
ُۡ َؾََۡيِٕ أ َُُس

ُوۡرَّبَٰ   ٍۡ الطبرم بعض الكجكه التفسيرية ليذه كقد ذكر ابف جرير  .{23}الشكرل:  ﴾ٱ
 مف قكؿ التنزيؿ بظاىر كأشبييا بالصكاب، ذلؾ فى األقكاؿ كأكلى »الجممة ثـ قاؿ: 

 منكـ، قرابتي في تكٌدكني أف إال قريش، معشر يا أجرا عميو أسألكـ ال قؿ: معناه ؛قاؿ
. منقطع استثناء المكضع ىذا في" إال" :كقكلو.. . كبينكـ بيني التي الرحـ كتصمكا
كيكضحو ؛ «القيربى في المكٌدة أسألكـ لكني أجرا، عميو أسألكـ ال قؿ: الكبلـ كمعنى

دُّكًني أفٍ  إالٌ  أمٍ »أكثر صاحب أضكاء البياف فيقكؿ عميو رحمة ا تعالى:   في تىكى
 كيؿَّ  تىٍمنىعيكفى  كىما الٌناًس، أذل ًمف كتىٍمنىعيكًني أذاكـ عىنّْي فىتىكيفُّكا كبىٍينىكـ بىٍيًني الًَّتي قىرابىًتي

كافى  .ـًمنك قىرابىًتي ًمٍثؿي  كبىٍينىوي  بىٍينىكـ مىف  ًمف بىٍطفو  كيؿّْ  في لىوي  صمى ا عميو كسمـ كى
دو  ًلكيؿّْ  مىٍبذيكؿه  أًلنَّوي  التَّْبِميِغ، َعمى ِبأْجرٍ  َلْيَس  َسأَليـ الَِّذي َفَيذا رىًحـه، قيرىٍيشو   كيؿَّ  أًلفَّ  أحى
دو  دُّهي  أحى كفى  قىرابىًتوً  أٍىؿي  يىكى ، أبيك ذىًلؾى  لىوي  فىعىؿى  كقىدٍ  الٌناًس، أذل ًمف لىوي  كيىٍنتىًصري  كلىـٍ  طاًلبو
مى أٍجرنا يىكيفٍ  ذا ييٍؤًمف لىـٍ  أًلنَّوي  التٍَّبًميًغ، عى  ِبأْجٍر، َلْيَس  الَِّذي َىذا إالّ  أْجرًا َيْسأؿُ  ال كافَ  وا 

ًمٍثؿي ..  أْجرًا َيْسأؿُ  ال أنَّوُ  َتَحقَّؽَ  َـّ، ًبوي ييشٍ  ًبما المىٍدًح، تىٍأًكيدى  البىبلًغيُّكفى  ييسىمّْيوً  ىىذا كى  الذَّ
ًحيحي  ىك القىٍكؿي  كىىذا ًريرو  اٍبفي  كاٍختارىهي  اآليىًة، في الصَّ   .(1)«.جى

؛ كلكف أيف !فإذا ما سأؿ الداعية أف ييحفظ في قرابتو فميس ىذا مف قبيؿ األجر
  .الحمية التي بيا يتدافع بنك األىؿ كالقرابة كالرحـ فيما بينيـ

ۡس ﴿لى: ثـ جاء االستثناء أيضا في قكلو تعا
َ
َِآ أ  ٌۡ ْ  َٔ هُ َِ ۡجٍر إِٗلَّ 

َ
ْۡ أ ُۡ َؾََۡيِٕ ِِ َُُس

ِخَذ إََِلَٰ َرّبِِٕۦ َشبِيَلا  ن َحخَّ
َ
؛ كذلؾ كىذا مف سبيؿ االستثناء المنقطع {57}الفرقاف: ﴾َطآءَ أ

 سبيبل ربو إلى اتخذ منكـ شاء مف لكف» فيككف المعنى ػػػ عمى ما ذكره الطبرم ػػػػ:
 عدٌكه، جياد في كالنفقة الصدقة مف إليو يقربو كفيما سبيمو، في الوم مف بإنفاقو "طريقا"

  «الخير سبؿ مف ذلؾ كغير
                                                                 

 (.70، ص: )7ضكاء البياف؛ ج  (1)
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لممدعكيف كليس لمداعي؛  ػػػػ إف كاف ػػػػ كيزداد األمر كيضكحا عندما يككف األجر
ٌۡ ﴿ فقد قاؿ ۡجر  هُ

َ
ْۡ أ ِ ِّ ۡلُُسُ 

َ
َ ٱ َِا َشد ََ ۡجرَِي إِٗلَّ 

َ
َۖ إِۡن أ ُۡ َ٘ ٍَُس ُٗ َِۖ َذ ء   َّللَّ ِ ََشۡ َٰ ُكّ

َ ََ  َ٘ ُٖ  َو
؛ أك نافية في ىذه اآلية إما أف تككف شرطية أك مكصكلة "ما"ك .{47}سبأ:  ﴾َطِٗيد  

عميو رحمة ا تعالى في محاسف  القاسميي  معنى اآلية عمى ىذه االحتماالتيكضّْحي ك 
مى أٍجرو  ًمف سىأٍلتيكـ شىٍيءو  أمُّ »التأكيؿ فيقكؿ:   السُّؤاؿً  نىٍفيي  كالميرادي . كـلى  فىيك اىلرّْسالىةً  عى

ٍمحاضي  رىٍأسنا، عىمىوي  لىوي، يىكيكفي  اىلٌساًئؿي، يىٍسأليوي  ما أًلفَّ  ًكنايىةن، اىلنٍُّصحً  كا   عىٍنوي؛ ًلٍممىٍسؤيكؿً  فىجى
مى( ما)ك. أٍصبلن  يىٍسأؿي  ال أنَّوي  عىفٍ  ًكنايىةن  كّْزى . َشْرِطيَّةٌ  ىىذا عى  ًبيا ميرادنا َمْوُصوَلةً  كىٍكنييا كجي

 تىعالى إلىٍيوً  اىلسًَّبيؿً  كًاتّْخاذي  {٣٢:الشكرل} كفي سكرة {٧٥:الفرقاففي سكرة }: سىألىييـٍ  ما
ـي  مىٍيوً  كقيٍرباهي  اىٍلكيٍبرل، مىنفىعىتييي كّْزى . قيٍرباىـ اىلسَّبلـي  عى  فىييكى : ﴿كقىٍكليوي . ناِفَيةً  كىٍكنييا أٍيضنا كجي

ـٍ  كابي ﴾ لىكي ؛ شىٍرطو  جى ـٍ  فىيك أٍسأٍلكـ لىـٍ  فىإذا: أمٍ  ميقىدَّرو   .(1)«لىكي

كبعدي: فيذا ىك األجر الذم أضنى كثيرا مف الدعاة البحثي عنو، كلكنيـ بحثكا 
ف عنو في غير مكطنو أك عند غير مالكيو.  فاألجر مف ا تعالى ال مف اآلخريف؛ كا 

  كاف فيك ليـ كليس لمداعية.

  .آمران كناىيان  تكن..  ك ميتعففاأ أخي كحبيبي أنؾ إذا ما كنتي عفيفان  كاعمـ

 .ليس شرطاً أف ترى أثراً لدعوتؾ: اً شر اع

 كاسمع قكلي تكرُّمان: .. أخي كحبيبي الداعية؛ أقكؿ

عمى  ؛غاؼ قمبؾ كمسالكو كمشاعره شعكره مف اليأس كاألسؼقد يتسمؿ إلى شً 
قباالن عمى مكعظتؾ؛ فتقكؿ: ما الذم فعمناه  بالخطب كالدركس أف ال ترل أثران لدعكتؾ كا 

كما عساىا أف  كالمحاكرات كالمناظرات .. كالمحاضرات كالمؤلفات كالندكات كالمقاءات
تنفع؛ أك كما عساىا أف تؤثر كقد أعرض الناس، كأصبحكا في ليك كضحؾ، بؿ كفي 

نجاتيـ، كما ىك النفعي المرجك مف كرائيا كقد  خرية حتى ممف يدعكىـ إلى ما فيوسي 

                                                                 

 (.4967، 4966، ص: )14لمقاسمي؛ ج ؛محاسف التأكيؿ (1)
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كالمباريات كأنكاع المبلىي ..، كما  ألفبلـ كالمسمسبلت كالمسرحياتانفض الناس إلى ا
ىك األثر الذم ييرجى مف قـك اشتركا بأنفس ما يممككف مف األعمار كاألمكاؿ ما ييٍسًعدي 

ف كاف عمى ًحساب دينيـ!!.  أركاحيـ كا 

 .( ال عميؾ) أخي: أقكؿ لؾ.. 

ن ما ابتغاء مرضات ا فأنت في بادئ األمر ما تحركت أك تكممت ألجميـ؛ كا 
ف لـ تكف كذلؾ فأنصحؾ كيجكبا أف تيعدّْؿ ذلكـ المسار  خبلصا لو عز كجؿ، كا  تعالى كا 

ىا كي ال تككف كالشمعة التي أحرقت نفسيا ليستضيء غيري  كأف تصحح فيو النّْية
ـ بما أكجب ا عمي بنكرىا. ، ؾ، كتسعى كذلؾ في استكماؿ إيمانؾفأنت تسعى في القيا
 ىذا أكالن.اؾ رقبتؾ مف أٍسر شيكاتيا كممذاتيا. كفي ًفك

كثانيان: ميما بمغ بؾ مف األمر فمف تككف كما حدث مع النبي صمى ا عميو 
كسمـ حيف قاؿ: )بؿ أرجكا أف ييخرج ا مف أصبلبيـ مف يعبد ا كال ييشرؾ بو شيئا(. 

ـ مف يقـك بأمرؾ كبدعكتؾ إذ قد  تكلى عنؾ آباؤىـ، فيذا فمماذا العجمة؟ فمعؿ في ذريتي
 عبد ا بف عبد ا بف أبي بف سمكؿ رضي ا عنيما.يؿ، ك ًعكرمة بف أبي ج

لماذا نحصر األثر الذم يىجنيو الدعاة في قانكف المادة كالمحسكسات؟. كثالثان: 
يطمئف الداعية إلى أف دعكتو ليا أثر؛ يعتقد أنو: )إذا ما حدثيـ  ىؿ ألجؿ أفبمعنى: 

ذا حٌدثيـ عف الزكاة ىرعكا إلى الفقراء  عف الصبلة اكتظَّت المساجد بالمصميف كا 
ذا حدثيـ عف الصياـ كالحج كذلؾ ..( ليس األثر ىكذا يا عزيزم:   يتصدقكف عمييـ، كا 

كاف صاحب شبية فكشفيا ا عنو بآية أك حديث أك مكعظة  كـ مف إنسافو ف
 سمعيا منؾ؟

فترؾ المعاصيى كترؾ طريؽ الغكاية  ىداه ا تعالى الطريؽ ككـ مف إنسافو 
 ؟ بآية تردد صداىا في أذنيو كقد سمعيا منؾ كذىب إلى ربو كمكاله
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ككجؿ قمبو، كسكنت نفسو  ذرفٍت عيناه خشيةن  تعالى، ككـ مف إنسافو 
 لمكًعظة سمعيا منؾ؟ ؛كاطمأنتٍ 

ٍـّ أك أرممةو أك زكجةو أك جدَّةو في خدرىا  ككـ مف امرأةو  سمعت حديثؾ أك فتاة أك أ
 .؟عمى تمؾ النصيحة كقمبيا فأقامٍت دينيا كعبادتيا

؛ فسمع مف ومطالبييا كتفي ؿ مف ىمـك الحياة كنكدىا كأثقمتٍ ككـ مف رجؿو تحمَّ 
 أذىب عنو بعض ما يجد؟. تبلكًتؾ آيةن كانت لو فأالن حسنا

ككـ مف إنسافو سمع مف حديثؾ أك تفسيرؾ أك مف أحكامؾ الفقيية أك أخبارؾ 
استفدتُّو أنت أك  تاريخية؛ فنقؿ ما سمعو ىذا إلى أىمو كذكيو فاستفادكا منو أكثر مماال
 ؟.ىك

 ت فييا نيارؾ، كأجيدت فييا ًفكرؾككـ مف مكعظة أسيرتى ليمؾ فييا، كأظمأٍ 
؛ فخرجت منؾ مخرجا حسنان كانت سببا كتقعيداتيـ ئمةو األكجمعتى فييا أقكاؿ  كذىنؾ،

دعاة، كقدر ا تعالى أف تينقؿ مف خبلؿ تمؾ الكسائؿ في إحساف الظف بإخكانؾ ال
استفاد منيا الحاضركف كمف يأتي بعدىـ فكانت مف الحديثة فكانت لؾ صدقة جارية 

 .قبيؿ العمـ النافع الذم ينتفع بيا المرء بعد مكتو

كبمغت مبمغان لـ يخطر لؾ فطارٍت كانتشرٍت  أك تكممتى بيا ككـ مف كممةو كتبتىيا
فانتفع بيا القاصي كالدَّاني كلـ تر ىذا كال ذاؾ، كلـ تسمع أنت دعكاتو في عمى باؿ 

 .لؾجكؼ الميؿ مف أصحابيا اندفعٍت مف قمكبيـ فتحرَّكت بيا ألسنتيـ ثناءن كدعاءن 
أخي عندما نحصر أثر الدعكة في الجانب الماٌدم المحسكس المممكس فقد 

؛ فكجد كؽ صدكرنا جباال مف الحزفضيقنا كاسعا كحجرنا عمى أنفسنا سيبلن ككضعنا ف
 في ذلؾ الشيطاف سبيمىو إلى قمكبنا نعكذ با تعالى مف كيده كنفثو كىمزاتو.

مىدنا  .كفقط عمينا أف نعمؿى   (كقاعدةه  أثره )دكف النظر إلى األثر كليكف في خى
 كبيما كبما ترتَّب عمييما أختـ شمعتي تمؾ:
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، فتجيءي تجيءي األعماؿي  ): (1)دهما أخرجو أحمد في مسن ؛ فيكا األثرأمَّ ف
، عمى ! أنا الصبلةي، فيقكؿ: إنؾً الصبلةي فتقكؿ: يا ربّْ  فتجيءي الصدقةي، فتقكؿ: يا  خيرو

، ث عمى ! أنا الصدقةي، فيقكؿ: إنؾً ربّْ  ـي، فيقكؿ: يا ربّْ خيرو ! أنا ـ يجيءي الصيا
ـي، فيقكؿ: إنؾى  ، ثـ تجيءي األعماؿي  عمى الصيا : قكؿ ا تعالىذلؾى، ي عمى خيرو

، ث عمى إنؾً  اإلسبلـي، فيقكؿ ا  ! أنتى السبلـي كأناـ يجيءي اإلسبلـي فيقكؿ: يا ربّْ خيرو
، بؾى اليكـى آخذي، كبؾى أيعطي، قاؿ ا تعالى في كتابًو:  عمى : إنؾى تعالى ْ ﴿خيرو َِ َو

ٔا  ُِ دِي َٰ ۡشَؾ ـِ َدۡۡيَ ٱۡۡلِ َ٘ ِِف  ا لَََْيَبۡخَ ُٖ ُٕ َو ۡٔ ِِ ٌَ َْ  ُحۡوتَ َخَِِٰسِي ٍۡ َْ ٱ  (.﴾ٱٓأۡلِخرَةِ ِِ

يأخذ ا سبحانو كتعالى بو كييعطي. كىك الديف  فاإلسبلـ؛ ذلؾ الديف الذم 
فما الذم  ؛ فيؿ أعددنا إجابة بيف يدم ىذا السؤاؿ؟الذم سييسأؿ عنو المسمـ في قبره

ؽ أـ ىؿ نستح ؟خذ بجريرتنا كتقصيرنا تجاىوؤ كىؿ سني  ؟الدعاة قدمناه نحف معاشرى 
 .عطاء ا سبحانو ألكليائو الذيف خدمكا دينيـ بأركاحيـ كأبدانيـ كأمكاليـ؟

 أىفَّ  اٍعمىـٍ »: كىيكتابو أدب الدنيا كالديف  الماكردم في ؛ فقد ذكرىاأما القاعدةو 
ٍنيىا تىٍصميحي  ًبوً  مىا تَّى الدُّ ٍنتىًظمىةن، أىٍحكىالييىا تىًصيرى  حى  ًىيى  أىٍشيىاءى  ةي ًستَّ  ميٍمتىًئمىةن، كىأيميكريىىا مي

فٍ  قىكىاًعديىىا، ٍمطىافه  ميتَّبىعه  ًديفه : كىًىيى  تىفىرَّعىٍت، كىاً  ّـّ  كىأىٍمفه  شىاًمؿه  كىعىٍدؿه  قىاًىره  كىسي  كىًخٍصبه  عىا
ـه  ـ قاؿ: .فىًسيحه  كىأىمىؿه  دىاًئ مىى يىٍبعىثي  فىًسيحه  أىمىؿه  فىًييى : السَّاًدسىةي  اٍلقىاًعدىةي  كىأىمَّا.. ث  مىا اءً اٍقًتنى  عى

يىٍبعىثي  اٍسًتيعىاًبوً  عىفٍ  اٍلعيميري  يىٍقصيري  مىى كى يىاةً  دىرىًكوً  ًفي ييؤىمَّؿي  لىٍيسى  مىا اٍقًتنىاءً  عى . أىٍربىاًبوً  ًبحى
لىٍكالى  ؿي  أىٍنشىأىهي  ًبمىا يىٍرتىًفؽي  الثَّاًنيى  أىفَّ  كى تَّى اأٍلىكَّ ٍفتىقىرى  ميٍستىٍغًنينا، ًبوً  يىًصيرى  حى  عىٍصرو  كيؿّْ  أىٍىؿي  الى
ٍرًث، كىأىرىاًضي السٍُّكنىى مىنىاًزؿً  ًمفٍ  إلىٍيوً  يىٍحتىاجيكفى  مىا إٍنشىاءً  إلىى ًفي اٍلحى ٍعكىازً  ًمفٍ  ذىًلؾى  كى  اإٍلً

تىعىذُّرً  ٍمكىافً  كى فىاءى  الى  مىا اإٍلً   .(2)(«.ًبوً  خى

ؿ ؛ إذا كاف ىذا ىك حاػػػ كفكىك مف القياس األدٍ ػػػ كأقكؿ عمى ىذه القاعدة قياسا 
يـ مثالي ؛ فالن أف يككنكا كذلؾ في دعكتيـصبلح الدنيا فينبغي عمى أىؿ الديف تنزُّ 

                                                                 

 (٧٥٧٣نو منقطع . يينظر تخريج األلباني عمى مشكاة المصابيح؛ برقـ: ). كلك(8727برقـ: )  (1)
 (، كما بعده.133لمماكردم، ص: ) ؛أدب الدنيا كالديف  (2)
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" حتى يككف بينياف اإلسبلـ في كؿ ؟"كـ ترؾ األكؿ لآلخر ذلؾ في المشيكري  المعركؼي 
ه ال أف يككف ميشكَّىا بأيدم أتباعو، كنحف نستشعر عصرو مف العصكر في أبيى صيكرً 

مف األثر لـ  أف ما بمغٍتوي جيكديىـ لترابي أصحابىيا؛ كأظيفُّ جميعا أثر جيكد قد كارل ا
نما ىك اإلخبلص، كقد كانت جيكدىـ كذلؾ في يكف في خاطرىـ  كال في باليـ كا 

نما تحرَّككا فأنتجكا!!معالجات طرأٍت احتاجيا أىؿ زمانيـ فمـ يقفكا مكتكف  ي األيدم كا 
ف  إلييـ أـ ما زالت الحاجةألىؿ الديف مف حاجة فيو فيؿ زماننا ىذا لـ يعيد  قائمة؟ كا 

ـ ًلحممة الديف كحيرَّاسو فما عمى أىؿ الديف إال أف يتمسككا بما  لـ يستشعر الناس حاجتي
 .ف يستفيؽ الناس مف غفمتيـ كرقدتيـ؛ إلى أكرىيـ عميو مف الثغ

فأيف جيكد أصحاب الحديث، كأيف جيكد فقيائنا كأئمتنا، كأيف مىف كعمى كؿٍّ 
مكتبات العالـ، كالعمماء، كطمبة العمـ، في كؿ بقعة أك  لفاتيـ كجيكدىـبمؤ تزداف 
فما زالت ىذه اآلثار يعكد نفعييا إلى أصحابيا كامبلن غير منقكص. أسأؿ ا  رقعة؟.

يَّاىـ بحبيبنا محمد صمى ا عميو كسمـ؛ ؾ قكؿ ا حسبي ك كحسبي  تعالى أف ييمحقنا كا 
 ﴿: لنبيو كخميمو تعالى

َ
ه لَإِۡن أ ـُ َٰ َۖ إِۡن َؾََۡيَى إِٗلَّ ٱۡۡلََؾ ُۡ َخمِيًؼا َنََٰى َؾََۡيِٗ

َۡ رَۡش
َ
َّآ أ ْ َذ ٘ا . ﴾ۡؾرَُض

 {.48}الشكرل:

 المشغوؿ ال ُيشغؿ.»عشر:  حادي

االشتغاؿ بغير المقصكد شيغؿ المشغكؿ ال يجكز بخبلؼ شغؿ الفارغ، ك ك 
ح قيدّْـ إذا تزاحمت المصال»ك ،(1)«إعراض عف المقصكد، كالفرض أكلى مف النفؿ

ـ الكاجب عمى الميستحب كالراجح مصمحة عمى المرجكح ذا تزاحمت  األعمى منيا فييقدَّ كا 
 . (2)«المفاسد كاضطر إلى كاحد منيا قيدّْـ األخؼ

                                                                 

 )القكاعد الكمية في المذىب الشافعي األربعة؛ د/ محمد مصطفى الزحيمي. المذاىب في كتطبيقاتيا الفقيية القكاعد  (1)
 ىػ1427 ر دمشؽ ط: األكلىدار الفك( 196 ،191 ،186: رقـ

(، ط: 33) القاعدة رقـ:. كالفركؽ كالتقاسيـ البديعة النافعة عبد الرحمف بف ناصر السعدم الجامعة كاألصكؿ (  القكاعد2)
 ىػ(.1375المدني القاىرة )
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ىذه عبارات مف الدَّرس الفقيي األصكلي؛ ينبغي أف ال تغيب عف أذىاف الدعاة 
مف االىتماـ بالمفضكؿ فلعممية، كال عف كاقع الدعكة؛ فيطبقكنيا في حياتيـ العممية كا

أمره تأباه النفكس الزكية كاليمـ  منيا في كيجكد الفاضؿاألقكاؿ كاألفعاؿ كاألحكاؿ 
 .العمية

طبيبا أك ميندسان أك حاكما أك قاضيا أك . فمستى . داعية ككفت أفحسبؾ ف
ًبٍست عميي التي كظيفتؾ األساسيةف ، أك مصمحا اجتماعيان، .. مرشدا نفسيان   يتى ا ككيفً حي

ِي بََؿَد ِِف ﴿: في قكلو تعالى ىي ؛ػػػػ كنسأؿ ا الكفاية ػػػػ المؤكنة مف أجميا َ٘ ٱَّلَّ ُٖ

ِّيِ  ِّ
ُ
ْ  ۧٱۡۡل ٘ا ُ َث ِإَون ََكٓ َّ ًۡ ًٍَِۡتََٰب وَٱۡۡلِ ُُ ٱ ُٗ ُّ ِ َّ ُۡ َويَُؿ ُۡ ءَاَيَٰخِِٕۦ َويَُزّنِيِٗ ْ َؾََۡيِٗ ٘ا ُۡ َحۡخَُ ُٗ ۡٔ ِ ِّ  

 َْ رَُش٘ٗلا
ٌُ ٍَِِف  تِي   ِِْ َرۡت ُِّ   ٌ َٰ ُُ  ٢َضَؾ َؿزِيُز ٱۡۡلًَِي ٍۡ َ٘ ٱ ُٖ ه َو ُۡ ٘اْ ةِِٗ َدُو

َۡ ا يَ َّّ َ ُۡ ل ُٗ ۡٔ ِِ َْ َٰلَِى  ٣وَءَاَخرِي َذ
 ُ ه وَٱَّللَّ ْ يََظآءُ َِ ِ يُۡؤتِيِٕ  ٌُ ٱَّللَّ ُِ لَۡض َؿِؼي ٍۡ ٌِ ٱ َمۡض

ٍۡ  }الجمعة{. ﴾ذُو ٱ

ر لقيصر كلستي بيذا صابغان ًلعممؾ بالصبغة العممانية التي تقكؿ دع ما لقيص
نما أقكؿ تفطف لمكًقع قدميؾ، كاحذر عمى ثغر أنت عميو، فبل يؤت  كما  ؛ كا 
اإلسبلـ مف ًقبمؾ، فأعداء اإلسبلـ ال يينىًغص عمييـ عيشيـ كال يؤرّْؽ أفكارىـ أمره 
كاألمر الذم أنت عميو مف تعميـ الناس القرآف كالسنة النبكية كاألحكاـ الفقيية، كالسيرة 

مف مناس ؤرّْؽ مضاجعىييـ أف يركا منؾ كعظىان عمى المنابر كالتفافان لككذلؾ يالنبكية، 
العربي اإلسبلمي أحد األعبلـ المشاىير في المغرب  رٍت عفكً ذي  ؛ كىذه خبلصةه حكلؾ

الستعمار الفرنسي في ييكاجو ا قد ككَّف جمعيةن إسبلمية مع إخكانو الدُّعاة الذم كافك 
مف إشارات الشيخ الطريفة أنو كاف ف"البشير اإلبراىيمي: مف خبلليا كىك الشيخ  ببلده

يرى االستعمار الفرنسي ُيبدي أحيانًا ُمرونًة مع األحزاب السياسية لكنو يتصمُب تجاه 
، كالثانية جيكدىا عممية أخبلقية ؛ برغـ أف األكلى صريحة في السياسةجمعية العمماء

كاالحتجاج بيا عمى بعض المينتسبيف  أصالة، كلـ ييفكّْت الشيخ التقاط ىذه المفارقة
ف االستعمار ألفقو كأقكل »لؤلحزاب السياسية؛ كما يقكؿ الشيخ رحمو ا تعالى:  كا 

زكانة كأصدؽ حدسان مف ىؤالء حيف ييسمّْي أعماؿ جمعية العمماء سياسة؛ كما ىي 
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ؼ نتائجيا بالسياسة في معناىا المعركؼ، كال قريبة منو، كلكنو ييسمّْييا كذلؾ ألنو يعر 
 .(1)"«كآثارىا كأنيا المبابي كغيرىىا القشكري 

فاشتغالؾ أخي بغير الدعكة أك بغير متطمباتيا كمستمزماتيا إنما ىك اشتغاؿ 
عراض عن  . كتقديـ لممرجكح عمى الراجح ال سيما في ىذا الزماف وبغير المقصكد كا 

ياؾ بما كيًتب كذيًكر  .نفعني ا تعالى كا 

 كالسبلـ.

 

  

                                                                 

  (.65/ 3( كقد نقؿ مف آثار البشير اإلبراىيمي: )ص: 136الماجريات؛ إبراىيـ بف عمر السكراف؛ ص: )  (1)
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 : أخي

قد اختصنا ا  قد طيفتي بؾ ىذا التطكاؼ، كتجكلت بؾ ىذا التجكاؿ في ميدافو 
العقبات التي تقؼ في كيجكىنا  ؛ كقد ذكرتي لؾ كما رأيتى بعضى تعالى بو كاصطفانا

القمر، فما أف يبتيؿ المسممكف نكرى  الشمس أك فكانت كالغمامة التي تحجب ضكءى 
مكف بالدعاء كباألعماؿ الصالح ـ بخالقية ميعمقيف قمكبى كيتكسَّ يكشؼ عنيـ  كيـ كبارئيـ ي

 اى ىا إلى سابؽ عيده، كقد استعنت ىا كضكؤي نكشؼ؛ فيعكد نكري ت كأيا إال كتزكؿ ظمماتً 
نيكابده مف مشقَّات  كأعساىا تنفع فيما نيعانيو  ؛تعالى في كضع شمكعو دعكية بيف يديؾ

 في ىذا السبيؿ.

 ُو منؾ: والمرجُ 

صح إذا ما بدا الزلؿ، كأف تيبادر ميسرعان إذا ما رأيت الخمؿ؛ أف ال تبخؿ بالنُّ 
 فسبحاف مف جعؿ الًعصمة لكتابو فكاف محفكظا مف الًعمؿ.

 .كصمى ا كسمـ كبارؾ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو كسٌمـ

 كتبو:

 أبك محمد 

 أحمد محمد حممي عبده
 نببلكيف()جميكرية مصر العربية ػػػ محافظة الدقيمية ػػػػ الس

(ahmedhelmey1983@gmail.com) 

ككاف االنتياء مف مطالعتو كمراجعتو قيبيؿ مغرب يـك األحد غيرة شعباف لعاـ 
 ألؼ كأربعمائة كاثنتيف كأربعيف مف ىجرة النبي صمى ا عميو كسمـ.

كالسبلـ عميكـ كرحمة ا كبركاتو 
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